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اءُلأصظَا

ؤَادئالأمَانَة،إِف!إوَحيَ

االيضَاءفَىالمحضوض!دالأمّه

المنين.للأيخبأوَاضَصقما

محطٍّوفَبيوَقَائِدقي!سحَّدقيإ

وشئم.لئهصَ!اذعَلئهِاِوَممُولى

كهَالف!(

*،"صم



تقكيم
المرضاويلوصفالدكتور/الأس!اذفض!لهبثلم

بعد.أما.هداهاتبعومنوصحبهآلهوعلاللهرصولعلىوالسلاموالصلاةثهالحمد

وحدهوهو.البريةإلىالأخيرةاللهكلماتيتضمنالذيالوحيدالكتابهوالعطمالقرآنف!ن

منولايديهبينمنالباطليأتيهفلا،وتحريفتبديلكلمناللهحفظهالذي-السماءكتبكلدون

.أألذكِرَطَنالَ!!فظونَإتانَخنُنَرتنَا1،بحفظهسبحانهتكفلوتد.خلفه

)الحجر:9(

فيمكتوباً،بالألسنةمتلوا،الصدورفيمحفوظاًالكتابهذايزلفلم،حقأريىوعدوكان

انحتى،والحضرالسفرفي،والمنازلالمساجدفيوخارجهاالصلواتفيبلاوتهمتعبداً،المصاحف

عمرهم،منالعاشرةيبلغوالمصبيانومنهم،قلبظهرعنيحفظونهالمسلمينمنالألوتعرات

شيئأ.العربيةمنيفهمونلاوهم،حرفاًمنهيخرمونولا،كلمهمنهيسقطرنلاأعاجمومنهم

العزيز.الكتابهذاخصائصمنوهذا

تخالطهلم،معصومأإلهيامصدرأتملكالتىالوحيدةالأمةأنهاالإسلام(مةعلىاللهنعمومن

ناحتى،تعالىاللُهأنزلكمامصونأبقيبل،البشر)نحرافاتولاالثرأوهامولاالثراهواء

علمًالهوأنشأوا،وسكناتهوحركاتهومدهبغنةيتلونهوأصحابه!النبيكانكماليتلونهالمسلمين

أنكما."الحروف"مخارجعلمبهويلحقالتجويداهعلموهوالصوتينظامهويحفظ،أداءهيضبط

الخليفةعثمانعهدفيكتبكاالمصحفصورةعلىيقواأنالاابواوخلفهمسلفهمالمسلمين

النقطمنالضرورةإقتضتهماالافيهيغيروافلم،عليهالصحابةو)تفاقعنهاللهرضيالثالث

الرسمقواعدتطورمنبالرغم،أولأعليهكتبتماعلىالكلماتصورةبقيتثم،والشكل

.والإملاء

لأنه،كتابهفيوعدكمالهاللهحفظبحكم،الخلودالقرآنهذاخصائصمناننتبينهناومن

خاتمةهيورسالته،الأممآخرهيوأمتهالرصلآخرهوعليهانزلمنأنكما،الكتبآخر

كتابهوبل،أعصارجملةاوعصركتابولا،اجيالعدةاوجيلكتابهوفليى.الريعالات

عليها.ومنالأرضاللهيرثانالىكلهالزمن

-4-http://www.al-maktabeh.com



منها:الخصيصةهذهبجوارأخرىخصائصالقرانولهذا

،وانقطعوافعجزوامثلهبورةأومثلهبيهابيأتواأنالعربتحدىالذي،المعجزالكتابأنه

الله.كلمةعليهموحقت

.!ظَهِيرأبمْفِىبض!مْتَوَلَؤ؟-بِمِثلِهِ!يَآترنَانِائقزائَذَبِشلِيَأتؤأأَن!لجِنوَالابنقاآجتَ!عَتِلَبنِقَل)

أيدهتعالىاللهأنوركم،!لمحمدالعظمىوالآية،الكبرىالمعجزةفهو،818(:)الاسراء

بهاأيداتيكالآياتحشةآيةطلبواوعندما،بالقرآنالاالناسيخذلم،جمهوخوارقبآيات

بقوله،عيهماللهرد،السلامعليهماوعيسىموسىمثلقبلمنالرسل

.!يُؤضنوُتَلِقَوْميوَذِتحرَئلَرَخَةلِثَذَفِىإِثعَلتهِريتكَائحئبَعَتكَأَنزَتنَاأَوَلَضيَكفِهِرأَتاَأ

(.10:لعنكبوتا)

مؤمنهمالعرببهرتالتيبلاغتهوإبداع،نظمهروعهالقرآنإعجازوجوهأعظممنوكان

:القرآنشأنفيالمثركينبعضقالحتىوكافرهم

إلخ...لمغدقاسفلهو)ن،لمثمرأعلاهوإن،لطلاوةعل!وإنلحلاوةلهإن

يهدِىَإلَىآلرشدِجَمَ!انَاإثا!غنَاتُز):فقالواالجنإلىتاثيرهبلغبلالإن!عندالقرآنتأثيريقفولم

.(102:الجن).!أَ!ابِرتَاَولَنلئركَتاقًايه

وروائع،الريعوبدائع،الحكموجواهر،الكلمجوامعمنالقرآنيتضمهماإلىهذا

الثريرلمما،الأدابومحاسن،الأخلاقومكارم،العقائدورواسي،الوجودوحقائق،التوجيه

.كتابدفتيبينمجموعامثله

المليئةالفلاسفةككتبليسى،والفهمللذكرميسر،مبينكتابأنهالكتابهذاخصائصومن

.الاختصاصاهلمنمحدودةفئةإلايقرؤهالاالتيالعلموكتب،والألغازبالغموض

ونوراًبرهاناًوسماه،ا(:)يوسف،يلْكَءَايَتاتبِهَتِاتبُينِ"بقولهمنزلهوصفهولذا

.(471:النساء)!تُجِينادؤُراوَأَشَننَآإلبهُغزَنِبهُخقِنبُرهَنقَدْجَاَءَكمُابخَاسُيًاَيُهَاأ:فماللوضوحه

لَحَتَهُغتدَنحَرُؤتَ،باتمَايًزتُبِلَاكِكَ):لعالىلالكماوالذكرللفهملصرهوبهذا

.(71،22،23،04:لقمرا)،نُذَلمكلفَهَلمِنلِاِانَائنُزيًرنَاوَلَفَذ)،(85:نخالدا)
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كله.العالمكتابهو،كلهالزمنكتابأنهفكما،عالميكتابأنهالقرآنهذاخصائصومن

بعثوإنوحدهمالرقأهلكتابولي!،بلغتهمنزلو)ن،وحدهمالعربكتابفليس

ببنهم.منالرسول

حكامأ،وسوداًبيضاً،وغربأشرقأ،وعجمًاعربأ،العالمينلكلالعالمينربكتاب)نه

الألسنةوكل،الأوطانوكل،الألوانوكلالأجناسكلكتابفهو.وفقراءأغنياء،ومحكومين

.الطبقاتوكل

سبحانه:منزلهيقول

.(1:نلفرلاا)!نَزِيرالِلْفَلَمِ!ليَهرنَء5ِعدِفَىَلمُرقَانَانَرلائذِىتَجَارَكَ)

(.7A:ص)"لادِبخرنِنفَمَينَهُوَإإِق)

.(25:ن)4بِهْرنِلفمَينَلاهُوَ!وَمَا)

لبَشننلِحب!لىصِرَاطِأاِرَتجهِضنِلؤرِبِكاِكَباتجَا!هِزَ)لطلُ!تُجرجَيَكَاِ.جتَابحصنجَا)

.(1:هيمابرأ)

التوحيدنورإلىوالانحرافوالغيوالضلالالثركظلماتمنالناسكلالناسإخراجفغايته

رسالةوهو،الإسلامكتابفإنهعالمياًكتابأالقرآنيكونأنغروولا.والاستقامةوالرشدوالهدى

لرسوله:تعالىقالكما،عالمية

.(701:ءنبيالأا)"لتفَلَمِينَ!رَتهَةأزَسَابفَإوَمَاَ)

.(851:فعرالأا)،بهَيعًاإيخحغرَشولُأدتَهِلاهـإقأياتهَاتُل)

.(82:سبأ)!وَفَذِيمبَثِ!بمتِباسِلاصاَفةإِأَزسَتئكَوَمَاَ)

بهلينزلالعربلساناللُهاختارفقد،اللسانعربي،والخطابالدعوةعالميكانوإنوالقرآن

الحكيم.وذكره،المبينكلامه

تُجِيهةأبِلانيعَرَثزعَكَقَقبالِيَهُونَصَأنصنذِرِ-لىلامَينُآألورخٌبِهِنَزَلَرَباَلْفَلَايالًنِزللوَ!تإُ):لىتعاقالكما

.(591-291:الشعراء)

.(2:)يوسف!تَغقِلُوتَنَعَفَي،نَاعَرَبِئاأَلرَتَةُفُزإتآ)؟وجلعزوقال

يَضفونَ"تَعَقَهُخغَترَذِىعَوجالًاعَرَييًافُزيًذَكَرُونَلعَقَهُغانِمِنصُثًلِلقُزأهَدَافِىلِلتاسِصَزَلناوَلَقَدْ):نهسبحاوقال

علماءأجمعثمومن،القرآنعربيةاثبتتالتيالآياتمنذلكغيرإلى28(،27:)الزمر

بينوالمدونبالتواترالمنقول،يث!محمدعلىالمزلالعربياللفظهوالقرآنأنعلىكافةالإصلام

المصحف.دفتى

-6-http://www.al-maktabeh.com



؟العربكيرإلىالعربيالقرآننجلغكيف:وهيمشكلةن!ثأتوهناا

(4ْ:هيم)ابرا،لُئمَيبَبِ%قَؤمِهِإلًابِ!انِرسُولعشِأشَفنَاوَمَاَ):تعالىقالوقد

عربي،وكتابهلهميبينفكيفكافةللناس،حمياًللناس،للعالمينبعوثاالرسولكانفإذا

عربي؟ولسانه

يعجمونهل؟العربلغيرالقرآنيفهمونكيف:بعدهمنامتهإلىالسؤاليتوجهوكذلك

؟القرآنيفهمواحتىالإعاجميعربونأو؟العربيفهمهحتىالقرآن

ويفقهوا،القرآنيفقهواحتىالأعاجميعربواأنالأوائلوالملمينالصحابةسيرةكانت

أهلاستعربوغيرهاوفارسأفريقياوشمالمصرفي،معأوالعربيةالاسلامإنتشرلهذا.الإسلام

الآنلديناكانماالمنوالهذاعلىالأمرإستمرولو.منهمالمسلمينغيرحتى،كادوااوالبلادهذه

عربياً!كلهالِإسلاميالعالمولكان.إسلاميوعالم،عربيعالم

بعضإنتكستبل.الِإشعرابنطاقوضاق،الإسلامنطاقأت!حانحدثالذيولكن

السدسنحوأي-المسلمينفيقلةالعربوأصبح،العجمةإلىالعروبةمنفارتدت،البلدان

.مليونمائتينحووالعرب(مليون012)0ومائتيألفنحوفالمسلمون.تقريباً

العربية؟غيرولغاتهمالمسلمينهؤلاءإلىالقرآننوصلكيف

الله؟الايحصيهالاولهجاتلغاتولهم،العالمفيالمسلمينكيرإلىالقرآننوصلكيفثم

قدالكتبهذهف!ن.لغةايالىالمقدسةكتبهمترجمةفيمثكلةأييجدوالمالمسلمينكيرإن

نزلالتيالأصليةبلغتهموجودايعدلمبعضهاإنبلوالتحريفوالتبديلالحذفمنأصابهاماأصابها

.الإعجازخصوصيةمنللقرآنمامنهالأييكنولم.الأنجلشأنهوكما،بها

الأخرىاللغاتإلىترتجهكانتلهذا.الكتبتلكغيرومعانيهييانهالمعجزالعربيالقرآنولكن

كلوخد،والمانعينالمجيزينبينالمعركةواشتدت،الجدلاحولهثارالتيالكبيرةالقضايامن

الحربهذهوضعتمدةوبعد.الطرفينكلامنكباررجالالميدانفيودخل،أيعلحتهفيهافريق

."القرآنمعاني"ترجمةتسميتهعلىأصطلحماجوازعلىالإتفاقيثهعماوأسفرت،أوزارها

تهأت)ذا،للاثشعالقابلفهو.دائمةبصفةيخبرلاالعلميةالمعاركمناللونهذاولكن

.الأسباب
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الغيورينالمسلمينبعضوجدكلماوخصوصا،والحينالحنبينالمسالةهذهتئرر(نغرورولا

غير)مابهايقومونالذينلأن.القرآنوجلال،القرآنجمالتشويهالىتعمدللقرآنالترجماتبعض

عنإنشقتالتيالفرقمنوإما.للإسلامالمعاديةالدينيةالطوائفمنوأغلبهماصلامسلمين

.الإسلامأمةمنجزءبأنهاتتظاهرظلتوإنامتهعلىوخرجت،الإسلام

منذالمعايرجيحسنالدكتورالغيوروالصديقالكريمالأخفكرشغلالذيهوالموضوعوهذا

منالمسلمينغيربهيقومماوأحزنهأهمهفقد.اجلهمنوالغضبالأسىماعروكوته،سنين

القضيةدراسةعلوعكف.المسلمينباسماءيتسمونممنالمارتونوكذلك،للقرآنمضللةترجمات

التياللغاتكلمنللقرآنالتراجموتجميع،الدنياقاراتمنحولهااللازمةالمعلوماتوخد

منبكلوإتصل،بيتهفيكبيرةمكتبةذلكمنكونحتىبأخرىأوبطريقة،اليهاالوصوليستطيع

للمسألة.عمليحلتقديمرجاء،الإسلاميالعالمفيوالفكرالدعوةقادةمنيمكنه

سنواتاستمرتجهودعصارةوهي،اليومللقاركأأقدمهااليَالدراسةهذهذلكفيوكتب

.وسنوات

للمعافي:ل!للتفسيرترجمة

:أساسيانأمرانالدراسةهذهإليهتهدفماوخلاصة

عملي.والآخر،علمي:أحدهما

ماأم،حرفيةترجمةكانتسواء،القرآنترجمةعنالمسلمونيتوقفأنيرىفهو،العلميفأما

.االقرآنمعانياترجمةسمي

الذينهمالمسلمونفلي!ترجمتهمنبدلاكانفإن.يفسروانمايترجملاالعالمينربكتابف!ن

،قرونمنذلكبدأواوقد.عندهمخاصةوأهدافلبواعثالمسلمينغيربل،بهايقومون

كذلك.وشظلون،مستمرينزالواولا

لفهملحاجتهمالقرآنيفسرونالمسلمين)ن:الكتابإلىمدخلهختامفيبصراحةيقولوهو

فعليهالقرآنأرادومن.مواضعهعنالكلمليحرفواالقرآنيترجمونالمسلمينوغير،معانيه

لأحديعجملاالكريمفالقرآن.العربيةيتعلمحتىيكفيهالمترجمفالتفسيريستطعلمفإن،بالعربية

اهـ."للقرآنيتعربأنالمسلمعلىبل

يجبالتيهيالمختلفةالعالمبلغاتالعظيمالقرآنتفاسيرترجمةأنفيالدراسةهذهكاتبمع!)في

المعاني.ترجمةمنوالأموالالجهودوصرفبالعنايةالأولىوهي،الهمماليهاتتوجهأن
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يلزمالذي)نما،مطلقأمنعأم!نعهاويجب،حرامالمعافيترجمة(ن:اقولأنأشطغلاولكن

مسلمونبهاقاماذا،منهاما!حفلاالمعافيترجمة(ما.اطرفيةالترجمةهوبشدةاليهالبابوصدمنعه

إليهاتنقلالتياللغةومن،الإسلامفهمومنالقرآنلغةمنقضلعون،العمللهذامؤهلونثقات

علىيتفقوأن،ذلكعلىالقالرةالإسلايةالجهاتبعضذلكعلىلرفانينبغيبل.المعافي

الألفاظعلىوكذلك.الأخرىاللغةالىترجمتهاويرادالقرآنيالنصمنتفهمال!الأساصيةالمعافي

ونحوهاوالحجوالزكاةوالصلاة()ال!الجلالةلفظمثلمعانيهاوتفسرعربيتهاعلتبقىأنيبشال!

بالإضافةالفقراتأوالآياتبعضأسرارلرحتضافأنيجبالتىالحواشوعلى،حواشيهامع

.القرآنهيليستالمترجمةالمعانيهذهوأنوخصائصهالقرآنمقاصدتبينمقدمةالى

العزيز.للقرآنأومركزموجزتفسيربمثابة(المنضبطةالمحررة)المعانيتكونوبهذا

جرىماوهذا.المحددةالصورةبهذهالمعانيترجمةفييمانعلاالمعايرجيالدكتورالأخأنوأعتقد

حقيميماحاجةيلبيوهوقصورمنيخللمو)نالإصلاميالعالمفيالعلمأهلوأقره،العملعليه

ببعضنصرحأنبناواولى،المسلمينغيربهفسيقرمالعملبهذاالمسلمونيقملمو)ذا.عنهاغنىلا

به،نُقرولانرفضهعداهاوما،بهاونعترفنضعهاالتيوالثروطبالضوابطللمعافيالترجمات

كاتبه.رأيإلايمُثلولا

الكريم:للقرآناوللميةالهينة

تقومعالميةإسلاميةمؤسسةإقامةضرورةعلىبقوةالتنبيهفهوإليهيهدفالذيالعمليالأمروأما

ثانياكلهالعالموإلى،أولاًالمسلمينإلىوتعاليمهدعوتهوتبليغ،بالقرآنيتعلقماكلرعايةعلى

قرآنيةمؤسسةالىتحتاجالمسلمونفيهاقصرالتيهذهالتليغمهمةأنهنايؤكدوهوالمختلفةبلغاته

الترجماتمنيظهرماورصدوتوزيعهوطبعهلسانبكلوتفسيرهالكريمبالقرآنللعنايةعالمية

الترجماتمنوالتحذيرالجيدةبالتفاسيردليلواصدار،العالمبقاعشتىفيوالطبعاتوالتفاسير

الجيدةالتفاسيرمنالمسلمينحاجاتودراسة،قضائياًالفاصدةللترجماتالناشرينوتتبعالفاسدة

ويمكن.كثيرةعواملفيهاتدخلدقيقةعمليةوهيالمختلفةالتفاسيرترجمةثماريعالأولوياتومعرفة

ومنظماتأجهزةعنه)نبثقتوالذي،الإسلاميالمؤتمرمنظمةعنالعالميةالمؤسةهذهتنبعأن

خدمةفيالأعضاءالدولالقرآنيةالمؤسسةهذهتمثلوأنالإسلاميالعملثاطاتشتىفيكثيرة

عنه.والدفاعالكريماللهكتاب
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للقرآنالعالمية(و)الهيئةالمؤصسةهذهلمث!روعصفحاتعدةدراستهخواتيمفيخصصوقد

التيوالإداراتالأقسامعنتحدثأنهحتى،وو!ائلهااهدافهاوتوضيح،مهمتهاوبياناالكريم

ذلكالىوأضاف.التفصمِلاتمنذلكوغيى،تمويلهاطريقةوعن،الهيئةهذهتضمهاانينبغي

واجهزتها.المنثردةالهيئةهذه)داراتعليهتكونأنيمكنلما،مبسطتخطيطعمل

،"العالميةالقرآنيةأالمؤسسةهذهتكوينوأدعوإلى،الغيورالكاتبصوتإلىصوفلأضم!إني

المؤسساتمنأخواتهاإلىلتنضمالهيئةهذهب!نشاءتبادرانالإسلاميالمؤنمرلمنظمةوينبغي

الإسلامي-الفقهيوالمجمع-والعلوموالثقافةللتربيةالإصلاميةالمنظمة:مثلالعالميةالإسلامية

وغيرها.،الإسلاميةالإذاعاتومنظمة

هيئة:مثلالقرآنلخدمةشتىأقطارفيالآنالقاثمةالهيئاتبعضتضمأنالمؤصسةلهذهوممكن

هوأكبرومابذلكلجديرالقرآنشأندان.وكيرهاالإسلاميالعالمبرابطةللقرآنالعلميالإعجاز

وتبليغوحياطتهالكتابهذالخدمةتعملانبهالخليق،بالقرآنتعالىالهاكرمهاامةو!)ن.منه

دعوته.

بالولاياتكلورادوفي)نعقدالذيالصمهيرالتنصيريالمؤتمرعنصدرالذيالكتابقراتولقد

للفكرالعالميأخيراًالمعهدترجمهوقد،العالمفيالمسلمينلتنصير7691سنةالأمريكيةالمتحدة

إلىونشرهالأنجيلأجلمنالكيسةرجالبهايقومالتيالمكثفةالجهودعنقراتهماوهالنىالإسلامي

شكلعلىيطبعانذلكومن،المسلمينبينضتىوأساليببصورةوطباعتهولهجاتهالعالملغاتكل

الإسلامية.بالزخارفمحاطا،المصحف

؟!!لحقهمالحقاهليصنعهمافأين،لباطلهمالباطلاهليصنعهمابعضهذا

تنبه،القرآنعلىغيرةفؤادهيحترقرجلمنالصالقالنداءوهذا،المخلصةالصرخةهذهلعل

مستوىويلائم،القرآنوأمةالقرآنمستوىيلائمايجا!عملالىوتدفعالجامدينوتحرك،الفافلين

وكتبهم.لدياناضهمالآخرونيقدمهمامستوىويلاتم،فيهنعيثىالذيالعصر

.المتنافسونفليتنافىذلكوفي،العاملونفليعملهذاولمثل

اهـ412الأولىجمادىفيجةالد
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ان!إقظ!بُاِلقاَبخت3

مذظَما

%ل!بَمآاضْاآلأ

صأ

(لذِينِلنَفَنهُوأفِىفِرْتَؤئِنئئطأكلَةظًؤلَانَفَرَسِجيالنفِرُواصاَئةوَبَاكاَتَالمُؤمَؤُنَإ

."ئحذَلدتلَمَلَهُضلَئهتمرَجُوَإ!قَؤمَهُزإذَاوَليُنذِلُطا

221لتويةا

منذأبنائهممننفرًافأرسلوا،الربانيالنداءلهذاالأرضأنحاءكلفيالمسلمونانصاع

العلميةوالمراكز،الإسلاميةوالجامعاتالعلممعاهدإلىثمالعربيةالجزيرةإلىالسنينمئات

العلوملارتشاف،والمكتباتبالعلماءالزاخرةالإسلاميةوالعواصمالشهيرةالمساجدفي

الدين.فيقومهمليفقهوابلادهمإلىذلكبعدوالعودةمنابعهامنالعربيةواللغةالإسلامية

القرآنيةالإسلاميةالمعانيوتوصيل،اللغةحواجزاخزاقأمكنالطبيعيةالوسيلةوبهذه

ألسنتهماختلافمنبالرغمإسلامهموحسنالإسلامأبناؤهادخلشعوبإلىرقراقةصافية

العربية.اللغةعنلغاتهموبعد

مئاتبلعشراتالإنسانيجدغرئاونيجيرياالسنغالالىشرقًاوالصينوكوريااليابانفمن

الإسلاموصلفقدذلكومع،بالعربيةالناطقينغيىالمسلمونيستعملهاالتياللغاتمن

وإن،التبليغيكونماكأحسنالسمحةوكشرائعهبتعاليمهوانتثر،تبليغهوأحسنإليهم

حواجزأنكيفلترىالحجعندالشعوبهذهبمراقبةفعليكالعينرأيذلكترىأنأردت

إليهم.والإسلامالإيمانلوصولعائقًاتكنلماللغة

نصرفيمباشرًاسببًاكانتتومهلينذروعادالدينفيفقهالذيالنفرذلكجهودفإن

.الانتشارهذافيوالتجارةوالتزاوجالعربيةالهجراتآثارعلىعلاوةهذا،الإسلام

العالمبلدان!تلفابنائهامنبعثاتترسلوالأسيويةالأفريقيةالبلدانمنكثيرتزالولا

السبيلهوفهذامبلغيندعاةلأقوامهمليعودواوالإسلاميةالعربيةالعلوملتلقيالإسلامي
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ف!نالإسلاميالكتابوانتشارالطباعةاختراعبعدوحتى.العالمينرببهامرناالذيالقويم

عندالكتابقراءةتستطيعفلاوالأميةالفقرمنتعافيتزاللاالإسلاميةشعوبنامنكبيرةنسبة

لهمليشرحواأبنائهامنالدينوعلومالعربيةدرسواعلماءمنشفوثاالتبليغالىوتحتاج،شراف

بالشتهم.إليهمرجعواإذاقومهموينذرواالدينفيويفقهوهم

والجبرتانالسورواقعنفنسمع،إسلاميةأممجامعةإلاالمختلفةالأزهرأروقةوما

واليابانوكورياوالبانتووالمانديالزولولأروقةأسماءلسماعونثتاق،والأتراكوالتكارنةوالجاوة

.وتركستانوالصين

فيتمئيلهاالواجبالمختلفةولغاتهاالإسلاميةللشعوبمتأنيةعلميةلدراسةضرورةوهناك

اعدادهافيلتتناسبالعربيةالبلدانفيالمختلفةالإسلاميةالجامعاتإلىالدراسيةالبعثات

لاستقبالالجامعاتهذهبينالتنسيقإلىتحتاجكما.المبلغينمنوحاجتهاشعويهاكئافةمع

مجموعةمعالتعاملفيجامعةلكلتخصصًايصبحأنيمكنمامكونةشعبكلمنالنفرهذا

مثلًا،افريقياوغربووسطشرقأبناءتعليمفيتتخصصفجامعة،الإسلاميةالشعوبمن

والتتاروالزكستانوالآذاروالتركمانكالأوزبكالتركيةالثعوبتعليمفيتتخصصواخرى

علىعلاوةالدارسينأوطانعنالجامعاتوبعدقربيراعىالتخصصهذاوفي.وغيرها

الجامعاتهذهأثرفعاليةمنيزيدمما،واحتياجاتهاالشعوبهذهعاداتعلالتعرفزيادة

لتاليفمركراأيضًالتصبحبل،الإسلاميوالدينالعربيةاللغةلإشعاعمكانًاتصبححتى

خطينفىِالتبليغيسيروبذا،المختلفةالشعوبهذهبلغاتالإسلاميالكتابونشر

الإسلاميالكتابوتوفيرتأليفوخط،الدينوعلومالعربيةالدعاةتعليمخط:متوازيين

للشعوبالعالمينربتفسيركتابالكتبهذهراسوعلى،الدارسينهؤلاءبلغاتالمترجم

للتفسير.مؤهلةأمينةبأيدالإسلامية

قامتقدالحاجةأننسمعلمالمختلفةالشعوببينالإسلامانتشارتاريخمراحلجميعوفي

وصلتناوقد.المختلفةباللغاتلتفسيرهحاجةهناككانتولكن.الكريمالقرآنلزجمة

والأزبكيةوالتلألاريةوالأندونيسيةوالمالاويةوالأرديةوالتركيةالفارسيةباللغاتعديدةتفاسير

تلبظهرعنعلمائهمتفاصيرأفريقيافيالمسلمونحفظكما.المسلمينلغاتمنوغيرها
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التفاسيرهذهمنوتجمع.الأميةوانتشارالطباعةعلىالقدرةلعدم)1(الأفريقيةباللنات

مخطوطةصورةفيبعضهاوبقيبمضهاطبعالإسلاميةاللغاتشتىفيهاثلتراثالأسلامية

ذكرنا.ك!اشفويةواخرى،ونشرطباعةإلىتحتاج

بترجمتهالمسلم!تغه!منشرسةلهجمة-يزالولا-الكريماللهكتابتعرضفقدذلكومع

موه!ت،أوربيةلغة22إلى-الكنيسةلغة-اللاتينيةاللغةمنَبدءًا،المختلفةاللغاتإلى

العالم!!.ربكتابل!هـجمةيصلحبترجمتهالكتبهميصلحماأنظانين،الساميةمعانيهبذلك

قرآن:قالوامرقمرأولوقاأومتىوإنجيليوحناإنجيلفقالوادرالىكتبهمنسبواوكما

غير،العالمينربكَابعلىتنطبقالبركتبهاكتبترجمةسهولةانالقوموظن،عمد

الِإن!تحدىقدالعالم!تربوأن،الثركتاباتعنيختلفالِإلهيالنصهذاأنعالمين

إلىقائماالإِفيالتحدبَهذاوسيظل،غ!!هاأوبالعربيةسواءمئلهمنبسورةيأتواأنوالجن

.يبعثونيوم

الكريماللهلكتابالترجماتمنالهائلالكمذلكمنالمحرفينهؤلاءإخفاقعلىادلولا

فيترجمةترجمواوكلما.غليلاًترجماتهملهمتشفيأندوناللغاتكلفيالأنحتىتطبعالتي

حسبوالجزئيةالكاملةالترجماتهذهبلغتحتى،غيرهاتظهرماصعاناللغاتمنلغة

وبلغت،وطبعةترجمة671الكاملةالكريمالقرآنلزجماتالعالميةالبيبلوجرافياإحصاء

واحدةمحاولةتوجدلابينما،اوربيةلغة23في-0891عامحتىوذلك-جزئيةترجمة245

!!واحدجانبمنفالهجمة،مسلممنالإِنجيللزجة

هذهيتكلمونممنالبشرملاييننظرفيشُ!هتقدالإِسلامصورةأنالأمرفيوالخطير

ينظرونيكادونلاوأصبحوا،وغرلًالضرقًاالمعمورةهذهمنكبيرًاجزءًايمثلونوهم،اللغات

كدين.للِإسلامجادةنظرة

إلىبانزلاقهمالكريماللهكتابعنالدفاعالمسلمينمحاولةعندالكبرىالكارثةكانتثم

ربكتابأنناسين،جيدةترجمةيعتبرونهباالسيئةالترجمةعلىالرديحاولونوهمالترجمةفخ

.الماعمنلهاحفظأصوتيةطةأ.محلالخا%مذ.تجلباضانجولالاءيةوالتافةوالقونلتاريغالابحاثصكزوجماول-ا
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علىفالرد-المف!ئَرينوبشروط-لذلكالمؤهلينالمفسرينمنيفسربليترجملاالعالمين

بالترجمة:لااللغاتهذهإلىبالتًفسيريكونالمختلفةاللغاتفيالزجمات

متسعًاأديبًاعالمًاكانوإن-الكريمالقرآنمنشيءتفسيريتعاطىأنلأحديجوزلا"فإنه

ينتهيأنإلالهوليس.المف!ئَرينبشروطإلا-والآثاروالأخباروالنحووالفقهللأدلةالمعرفةفي

:قالانه-شحِالنبيفعن.ذلكفيلمج!النبيعنرويماإلى

.داودابوأخرجهالنار"منمقعدهفليتبوأعلمبغيرالقرآنفيقالأمن-

القرآنفيقال))من:-سمراللهرسولقال:قالجندبحديثمنداودوأبوالزمذيروى-

.اخطأ"نقدفأصاببرأيه

.القرآنلأحكامالجامعالقرطبيتفسيرمقدمهَ

لمإذااللّهكتابفيييهلمأنالآخرواليومبالتهيؤمنلأحديحللا9:اللهرحمهمجاهدوقال-

ث!.العرببلغاتعارفًايكن

إلااللّهكتابيفسرالعرببلغةعالمغيربرجلأوتى"لا:تعالىاللهرحمهمالكالإمامٍوقال-

نكالايا.جعلته

القرآنمنحرفتفسيرفيعنهالثهرضيالصديقبكرأبوسئل9:قالمليكةأبيوعن-

فيتلتإذااصنعوكيف،أذهبواين،تقلنيأرضواي،تظلنيساء)أي:فقال

(؟وتعالىتباركاقهأرادمابغيراللّهكتابمنحرف

الشعبيوعامرالمسيببنكسعيدالصالحالسلًفمنخفة)وكان:عطيةابنوقال

إدراكهممعلأنفسهمواحتياطًاتورعًا،عنهويتوقفونالقرآنتفسيريعظمونوكيرهما

.(وتقدمهم

عنيتورعونالماضيالصالحالسلفمنالأئمةكان)وقد:الأنباريبكرأبووقال

فيحجموجلعزاللهمراديوافقلايفسرهالذيأنيقدرفبعض،القرآنمنالمشكلتفسير

طريقه.وبُقتفىمذهبهعلىئبنىإمائاالتفسيرفييُجعلأنمنيشفقوبعض!،القولعن

فلانبالرأيالقرآنتفسيرفياماميويقول،فيهويخطيءبرأيهحرفايفسئَرمتأخرًافلعل

.ال!لف)2(1منالإمام

نون!.-وانرزبعوالرللباعةبوصلاتدار-ابخاحناثهدللامامالكلربمالترآنضعد-2
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،الهوىعنمجردًاالاعتقادصحيحمسلمايكونأنالمف!ئرشروطمنأنالمعلومومن

رجعيجدلمظن،المطهرةبالسُنةالتفسيريطلبثم،أولاًبالقرآنتفسههـالقرآنيطلبوأن

العلمكلهذلكبعديأتيثم،التابعينأقوالإلىثمعليهماللهرضوانالصحابةأقوالإلى

وعلموالبديحوالبيانالمعانيوعلومالاشتقاقوعلموالصرفكالنحووفروعهاالعربيةباللغة

الفقهأصولوعلم،والمنسوخوالناسخالنزولوأسباب،الدينأصولوعلمالقراءات

والئُننالأحاديثوعلمالفقهوعلماستنباطها(وطرقالأحكامعلىالاستدلالوجه)معرفة

وهولموهبة،لكعلمالىكلذإثميضافلمُبهي،لمُجميوقوضيحالمبينةلتفصيلااوالاثار

لمماعلماللهأورثهعلمبماعملمن9:لحديث،علمبماعملمنتعالىاللَهيورثهعلم

."يعلم

بعضالعزيزالقارىءأيهافإليك،المعتبرينالمفرينأوصافبعضكانتهذه

العالمين.ربلكتابالمزجمينمنالعظمىالغالبيةأوصاف

إلا-العربيةمعرفهَوعدم،والتثليثبالتهوالشرك،العالمينرببكتابالإِي!انعدم.

كتابًاالكريمالقرآنواعتبار،والمسلمينللإِسلاموالبغض-المتمكنغيربمعرفةأوندرفيما

منكبيرةنشةأنكما.محمد""قرآنفيسمونهوالسلامالصلاةعليهالرسولتأليفمن

مارقونقاديانيونأومنصرونأويهودأوكهنةأومستشرقونأورهبانأوقساوسةهمالمترجمين

بهم.ضراوأ

اللغةكانتالترجمةميدانفيدخلتأوربيةلغةآخرفإنالحصروليسالمثالسبيلوعلى

ترجمأوسلومنللكحولمدمنزراعةمدرسوهو،إيناربرجالمترجماسمو,النرويجية

.8591عامبالنرويجيةالكريمالقرآن

الإِنجليزيةاللغةإلىبترجماتقامتالواحدةاليدأصابععلىتعدالمسلمينمنقليلةوقلة

والفرنسية.

ومحاولةالترجماتهذهمراجعةفيأنفسهميُجهدونالذينالدارسينمنلكثيروأعجب

كانالفرنسيةفيماسوندني!إن-مثلًا-فيقولون.وردتالتيالعباراتبعضتصحيح

وإن،كذافيالتعبيرخانهصالجورجو)ن،كذامنبدلًاكذاتقولأنلهاالأولىمن

إلاعليهيُبنىلاالخطأالأساسأنهؤلاءوني،كذاترجمةفيموفقغيركانفلانًاالقس

توحدولاإسلاميةغيربأيدٍكتبتالترجماتمن%99منفأكثر،المنظرجميلكانولوالخطأ

وغيىمؤهلةغيرأمينةوهي،الهوىعنمجردةوغير،صحيحةغيرترجماتوهي،تعالىالله

بعيد.أوقريبمنالعالمينربكتابفيللنظر
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نأالأولىكانفقد،الكريمالقرآنعندفاغاالمسلمونإليها"،انزلقالتيالزجماتأما

الزجمة،منأولىفالتفسير.يقالكاترجماتلا،بهاكتبتالتيباللغاتتفاسيرتكون

وهيهات،العربيةغيربلغةٍالعالمينربكلاملمضاهاةمحاولةوالترجمة،البشركلاموالتفسير

الإِلهي.التحدينطاقمنالاقترابفي-كانمن-كائنًابشرينبمأنهيهات

مافاختاروا،والتفسيرالترجمةبينوسطًاعملَاَيقدمواأنالمسلمينمنبعضحماولوقد

عنالرصلإِخراجاللازمةالمعانيمنللكممحددينغيرالكريمالقرآنمعانيبزجمةيسمى

معالب.ترجمةتصبححتىالكريمللقرآنترجمةكونها

أنهاوجدتدراستهاوعند،كذابلغةمعانٍترجماتانهاعليهاكُتبترجماترأينامافكثيما

لطبيعةالتطابقعدممنالمترجمإليهيضطرماإلا،الكريمللقرآنحرفيةترجمةتكونتكاد

.اللغاتاختلاف

دونوقصزاطولاًوتختلف،والتفسيرالترجمةبينانضباطأيدونالمعانيترجمةوتتأرجح

المعانيترجمات-أيالترجماتمنالنوعهذاقسمقدالعلماءبعضنجدلذا،معروفمقياس

:الأقساممنالعديدإلى-

شبهوترجمة،مساويةغيروترجمة،مساويةوترجمة،تفسيريةوترجمة،معنويةترجمة

.مساولة)3(

كملاختلافوذلكالأقساممننهائىلاعددإلىتنقسمانيمكنالمعانيترجمةإنوأقول

.(الجدول)انظر.الترصفيالوارفىةالمعاني

يوضمعأنالعلماءرأىفقد.أمثلوحلًاللموضوعحسمًاالشريفالأزهرقرارفيولعل

المختلفة.اللغاتإلىالتفسيرهذايترجمثم.العربيةباللغةالكريمللكابموجزتفسير

الحدنجة.اللوحةمطابع-النرآنجةالمعافينرجمة-افيطياحمدمحمد.د-3

-16-http://www.al-maktabeh.com



أطة4

!!

ةِ

%طة

حم!

-ث!.

،لح.

يا

.عه

09

.(،

،ول

،ع.

ة!

.(.

"حا

خ

!

61

!؟الا

ةالا،

،عصا

ع

.لا!

،عسا

ع

ي!.

ص!ط

ءث!

خ!

-!ا

-17-

!عصا

ع

.(.
طا8

؟ع.

.اله

.(،

.ول

،عصا

ع

ي!.

!عثا

بلآ

!ما

ءثا

c

صا

؟-!ا

!ط

!!ا

!!



كثيرًاينشغللاهناوالمترجم،العالمينربكلامولي!البشركلامهوحينئديترجمفالذي

يعالجه.الذيالتفسيرترجمةبإتقانينشغلبل-المختصونبذلكقامحيثالتفسير-بحسن

عنوالبعدالاعقادوصحةالإسلاممندقيقةشروطتحكمهلاالمترجمأنذلكمعنىوليس

ومن-أبنائهامنيكونأن-وششحسنلهايترجمالتيواللغةالعربيةمنوالتمكنالهوى

يكونأنفعليه.المفسريندرجةيبلغلموإن،عامبوجهوالإسلاميةالقرآنيةللعلومالدارسين

للتفافي،ودينهونيتهوإخلاصهللموضوعوفهمهلزجمتهاطمئنانًا،ذلكمنيمكنماأقرب

اليها.يزجمالتياللغةالىيعالجهالذيالمعنىتوصيلفي

هذالمثلأهميةمنلهالمانصًهااوردأنأحبالتفسيرلهذاعائَةتواعدالأزهروضعوقد

صحيحًاتعريفًايكونحتىإسلاميةوغيرإسلاميةالمختلفةللشعوبترجمتهالمأمولالتفسير

.جمعاءللبشريةالهدايةومنالمعجزاتوالآياتالنورمنالكتابهذافيمالبعضودقيقًا

يلي:ماعلىالقواعدهذهوتنص

فهماستدعاهماإلا،العلميةوالمباحثالمصطلحاتمنأمكنماالتفسيرخاليًايكونأن-ا

الآية.

آيةعندوالبرقللرعدالعلميالتفسيرمثلًايذكرفلا،العلميةللنظرياتفيهيتعرضألا-2

إنما،ونجومسماءفيهاآيةعندوالنجومالسماءفيالفلكيينرأيولا،وبرقرعدفيها

فيها.والهدايةالعبرةمواضعوتوضع،العربياللفظعليهيدلبماالآيةتُفسر

التفسير.حاشيةفياللجنةوضعتهالمسائلبعضتحقيقفيالتوسعالىالحاجةمستإذا-3

المذاهبمنمعينبمذهبتتقيدفلا،الكريمةالآيةعليهتدلالمإلااللجنةتخضعألا-4

آياتتأويلفيتتعسفولا،وغيرهاالكلاميةالمذاهبمنمعينمذهبولا،الفقهية

..ذلكونحوالآخرةوأمورالمعجزات

الحاجةعندإلاأخرىقراءاتلتفسيريتعرضولا،حفصبقراءةالقرآنيُفسرأن5-

إليها.

ببعض.بعضهاوال!ورالآياتربطفيالتكلْفيجتنبأن-6

الآية.فهمعلوأعان،البحثبعدصحماالنزولأسبابمنيذكرأن-7

معانيتحررثم،واحدبموضوعمرتبطةكانتإذاالآياتأوكاملةالآيةتذكرالتفسيرعند-8
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قوية،واضحةعبارةفيمسلسلةالآياتأوالآيةمعافيتفسرثم،دقةفيالكلمات

المناسب.الموضعفيالآياتمنيؤخذوماوالربطالنزولسببهـلوضع

.الآياتبينالجمعتعذرعندإلاالنخإلىيصارالا-9

مأيرأمكئة:السورةفيبحثهامناللجنةإليهتصلماسورةكلاولفييوضِع-01

والعكى.مدنئةآياتمنالمكئةالسورةفيوماذا،مدنيَة

كالدعوة،فنونهمنكلفيمسلكهوبيان،بالقرآنالتعريففيمقدمةللتفسيرتوضع-11

اللجةمنهجيخهايذكركا.ونحوذلك،والجدل،والقصص،وكالتثريع،اللهإلى

.تفسيرها)،(في

التفسير:طريقة

القرآنتفسيرمعانيفيتتبعهاالتيالطريقةعنعامةقواعدتضعأنذلكبعداللجنةورأت

ياتي:فيماننثرها،الكريم

منهاالصحيحويفسر،وتنقدمروياتهافتفحص،بالمأثوروالتفسيرالنزولاسبابتبحث-ا

ذلك.منالضعيفوضعف،القويقوةوجوهبيانمع،بالتدوين

بلاغيابحئًاالقرآنيةالتراكيبوخصائص،لغوئابحثًاالكريمالقرآنمفرداتتبحث-2

.وتُدون

ردوجهبيانمنبهالآيةتفسرماونحتار،بالمأثوروالتفسيربالرايالمفسرينآراءتبحث-3

.المقبولوقبولالمردود

القواعدمنالثانيةالفقرةفياستيفائهعلىنصمامستوفيًاالتفسيريصاغكلهذلكوبعد-4

منخال،المتعلمينجمهرةلإفهاممناسببأسلوبالصياغةهذهوتكون،السابقة

والصنعة.الِإغراب

للمجلسالتابعةالمشزَفةوالنةالكريمالقرآنلجنةأعدتوالأصولالقواعدهذهظلوفي

فياللجنةوقالتا"المنتخبباسمالكريمللقرآنتفسيزاالقاهرةفيالِإسلاميةللشئوذالأعل

لماوشموله،فائدتهوعظم،حجمهبملائمةوتميز،الدارسينلآمالمحقفاجاءإنهمقدمته

التفسيرهذاتأليفعلىتوافروقد.العظيماللهلتفسيركتابالدارساوالعابدالمسلميهم

.ام369-1355.،906-86(عى-الابعالمجلد-الاب!ةالنة-الأزمرجملة-4
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عصريبأسلوبفجاء،والمفكرينالباحثينوفطاحل،العلماءجهابذةمنعلميةلجانٌ

المذهبية،الخلافاتعنبعيد،يملولايخللاوجيز،العبارةواضح،مبسًط،سهل

الصلاحيةمنمرضيةحالةعلىفكان،اللفظيةوالتعقيداتوالحشود،الفنيةوالمصطلحات

منالقرآنهذافيماعليطلعواأنبهاللمتكلمينيرجىالتيالأجنبيةاللغاتإلىلزجمته

نحنعاتقناعلالملقىللواجبإنجارًا،بهديهايهتدونالتيوالتعاليموالمبادىءالعقائد

فيتسنى،العربيةغيرإلىالقرآنمعانيتفسيى)أيترجمةوجوبمنالعربيةباللغةالمتكلمين

:يقولوتعالىتباركاللهفإنوألوانهمألسنتهماختلافعلىللناسكافةنتكوأنللرسالة

مَنوَيَفلىِىمَنلحثمَآءُممُضِلاَك"لمئملبَف%قَؤمِهِبِلِسَانِلاإزَممولمِنأَزسَفنمَاوَمَاَ)

هيم4إبرا!)5(وَهُوَاَئحَزِيزُاَ!يِهصُلمجمثَاَةُ

يُسمىماعلىالوافيوالردالشافيالجوابهيالأخرىاللغاتإلى6(التفسيرهذاترجمةوإن

الكريم.القرآنبترجمات

البسط،منشيءفيوسيطآخرتفسيرالوجيزالتفسيرهذايتلوسوفإنهاللجنةوقالت

تأخذالتيوالتوجيهاتوالتعاليمالعبروالآدابواستخلاصوالنظرالبحثمنبمزيدفيهيُعنى

الأخذمنالحكيمالذكرهذاآياتتقتضيهماعلىحياتهمويكيفوالينهضوا،المسلمينبيد

والكرامة.والعزةالقوةباسباب

المعافي"ترجمةمنأولىالمختلفةباللغاتافالتفسير

مشكلةوجودنعهدو!،الِإسلاميالدينالمختلفةالأممدخولمنذطويلةقرونمرتوقد

منوظهر،وغرلًاشرقاالاندفاعفيالِإسلاماستمربل،دينهمحقيقةالناسوتبليغتبيينفي

هؤلاءلعلبل،الدنياعلومعنفضلاً،الإِسلاميةالمعرفةفروعكلىفيافذاذعلماءغيرالعرب

اللغةعلومفيوحتىالدينعلومفيالعربمنأقرانهمفاقواالعربغيرمنالمسلمينالعلماء

العربية.

التفيرلهذااترجمةهنهولعلافيتطرلولةمنالحنينأحدنفقةعلالمتالتفيرهدابترجمةالأندلرالملينمنبخةتقوم-6

تحاجاتمم!ةوبلغاتهبلاساعهوالحالمكرونافيواهلاتافونفياف!هذاوفياخرىهامةلغاتالىلترتجهخيرفاتحةتكلونالجيل

.النورهذابلغهمنكلعلواجبواتبيغ،الهدايةلهنه
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الإسلاميةالشعوبلدىالسنينمدارعلىوتتعمقتنموالإصلاميةالمعرفةواستمرت

شبهوشعوب،النهروراءماوشعوبوالتركيةالفارسيةكالشعوببالعربيةالناطقةغيرالمختلفة

مبادرةفيبلغتهاأمةلكلتزجمكانتالإسلاميةالمعارفهذهوأنبدفلا.الهنديةالقارة

وقدأالِإسلاميةباللغاتالتفسيرفيهائلتراثوهناك.الأشياءطيعةأوجبتهاطبيعيةعفوية

وزنفيكانتبالفارسيةالأسوارييساربنموسىفصاحةأنهـ()255الجاحظعنورد

عنوالفُرسيمينهعنالعربفيقعدالمشهورمجلسهفييجلسفكان،بالعربيةفصاحته

يخفسرهاالفُرسإكوجههيحولثمبالعربيةللعربفيفسرهااللهكتابمنالآيةفيقرا،يساره

بلسانها.أمةلكليف!ركانالكريمفالقرآن،!)7(أبينهولسانبأييدريفلا،بالفارسية

بالأرديةالكريمللقرآنتفسيرهسمىعندماأصابقد،المودوديالأعلىأبامولاناولعل

القرآنلفهمالعربيغيرللمسلمالحقيقيةالحاجةعئرعنقدتفهيمبكلمةوهواالقرآن"تفهيم

الكريم.

عهدففي،مبكروقتفيالفارسيةباللغهَالكريمالقرآنتفسيرإلىالحاجةظهرتوتد

-mot"ااعامحواليفي-إصاعيلبنأحمدئصربننوحبنمنصور!الحأبالسامانيالملك

وأعقبها،الطبريجريربنلمحمد"القرآنتفسيرفيالبيانجامع9لتفسيرمختصرةترجمةتمت

أقدمأنإلا،عليهيُعثرلمبالتركيةالمسيرهذاكانوإن،التركيةباللغةالتفسيرلنفسترجمة

التركيةالآثارمتحففيمحفوظةنسخةوهناكهـ،734عامفيكانالشرقيةبالزكيةتفسير

.باستانبول)8(الِإسلامية

بالأرديةدهلويالدينرفيعشاهمولاناتفسيرفكانالإِسلاميةباللغاتالتفاسيرتوالتثم

والبنجابيةوالهنديةوالسنديةوالكشميريةوالكجراتيةالبنغاليةإلىثمهـ،5911عامفي

تثيرلاالِإسلاميةالآسيويةالتفاسيرهذهوكانت.والصينيةوالأندونيسيةوالمالاويةوالباشتوية

الكريماللُهكتابلفهمالممكنالجهدتبذلالِإسلاميهَالشعوبكانتفقد،انتقادًاأوخلافا

الحديث-العصرفيالمسلموناستيقظثم.القرآنترجمةوليس)التفسيعالطبيعيبالطريق

:أمورثلاثةعلىالتحديدوجهعلىالقرآنهذامن-والثلاثينياتالعشرينياتوفي

.م8691اشانجول21عى-بمالكرالنرآنمعاقلزباتاوللجةايبوفرانجا-3الكلرالنرآنفي!نرقيفينارالى!خل-اوفلاحانالدبناكلكل-7

الملر2نن!-8
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القاديانية.الفرقةمنعليلمحمدالإنجليزيةباللغةالكريمللقرآنترجةظهور-ا

الإسلامية.الخلافةوإلفاءتركيافيالكماليةالحركة-2

ولمحريفهمالقومتلاعبويكتشفالأوربيةالترجماتعلىبتعرفالإسلاميالعالمبدأ-3

القرآنية.للمعافي

بالإنجليزية:القاديافيعليمحمدنرجمةظهور-ا

فيضجةلانجلتراووفيوحح!المطبوعةاللاهوريالقا!يانيةالترشلظهوركان

الصحيحة.الإسلاميةوالعقيدةتستقيملاوتأويلاتأفكارمنحوتلما،الإسلاميةالبلاد

إلىالنسخبعضوأرسلت،الز!فالأولىهذهظهرتوقد

تأذنفلم.الأزهرمشيخةالى-حينئذٍتسمىكانتك!ا-الجارك!امصلحةفأرسلتها،مصر

بذلك.

لأهميته:حينهفيام259عامالمنار)9(كتبتهماالعزيزالقارىءأيهاواليك

المجيدللقرآنإنكليزيةترجمةن!ثرواكانواالهندفيالقاديانيةالإسلاممسيحيةفرقة)إن

الكريمالمَرآنمعوطبعوهاالقاديانيةبدعتهملإثباتمعنوئاتحريفًاآياتهبعضفيهاحزفوا

وزار،العربيةالبلادفينشرهافيالعامينهذينفيالجديدةالملةهذهدعاةنشطوقد.العربما

دخل،لهالجنةوتاسيسالدعوةمنزيارتهمسبقماعلىاحداليهميلتفتفلممصربعضهم

وجهائهابعضعنايةحظهاسوءمنفكانسوريةزارواثم.الرزقابتغاءالملاحدةبعضفيها

ومناظراتأقوالهمبنشرالجرائدواشتغال.بهموالحفاوةبزيارتهموبيروتوالثمامالقدسفي

لدينالمنافيةبدعتهمعنمنفرة-الحمدودثه-كانتالمناظراتتلكإنعلى،لهمالناس

.الإسلام

فأرسلتها،المحرفةترجمتهممعالمطبوعالمجيدالقرآنن!خبعضمصرالىأرسلواوقد

فيالمتبعالنظامحسبللبلاد)دخالهاجوازفيرأيهالأخذالأزهرمشيخةإلىالجماركمصلحة

الجرائدفيتنثروطفقت،الضالةالفرقةقيامةفقامت،بذلكالمثيخةتأذنفلم،ذلك

حريةعلىوسيطرة،القرآننشرعلىحَجْرهذاأنزاعمة،الأزهرمثيخةفيالطعنوسائل

.597عن!ة-52المبلد-ال!ئرالجزه-اتر-9
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والتفسير،الفهملحريةقطتتعرضلمالأزهرمشخةف!ن،كذلكالأمروليس!!فيهالفهم

لبعضالمؤيدةولاالسلفعنللمأثورالمخالفةوالأقوالالأفهامعلىالمثتملةالكتبلنشرولا

إذنًاتأذنأنالإسلاميالثرعلهايبيحلاولكنها،وحديثقديممنلل!نةالمخالفةالفرق

مخالفةجديدةبدعةالىالدعوةناشروهابهايقصد،لهمحرفةالكريمللقرآنترجمةبنشررسمئأ

استمرارادعاءمنهاالتيالقديانيةالأحمديةكبدعةالِإسلاميةالعقائداصولفيللإجماع

احكامبعضنسخوأثه،المنتظرالمسيحهوالقاديانياحمدغلامالدجالالمسغوأن،الوحي

فيالجماركمصلحةفأرسلتهاسنينمنذسوريةإلىالزجمةهذهمننخارسلتؤتد.القرآن

عهدمنذالمتبعبالنظام-عملًانجامصطفىالشيخالكبيرالأستاذصديقيمفتيهاإلىبيروت

التيالضالةالفرقةهذهبحقيقةفأخبرته،ذلكالمفتيليفذكر-هناوقعكماالعثمانيةالدولة

بعضترجمةبمراجعةبيروتمسلميمنالإنكليزيةاللغةمتقنيبعضإلىفعهد،تنشره

مشيخةفعلتكماالمصحفمعالمطبوعةالترجمةنشربمنعفأفتى،لهوبئنوهاالمحرفةالآيات

المحتلة.السلطةففعتها،العهدهذافيالأزهر

أصحابهلأن،الضلالبهذاالرسميالإذنومفتيهالإسلاممشايخمنيطلبعاقلفأي

انتهى.؟(لأجلهلَعالىاللهأنزلهمالضد،الثريفالمصحفبحمايةينشرونه

التيالمحرفةالترجمةنحوالمسلمينفعلردةبوضوحيبينوهو،حينهفيالمناركتبتهماهذا

عمومًا.نحوالزجمةءسىتأثيىلهاكان

بالزكية:الكريمالقرآنوتربةالكماليةالحركة-2

وقوانينالعثمانيالدستوروتغيير،الإسلاميةالخلافةبإلغاءتركيافيالكماليةالحركةقامت

هيلتكونالكريمللقرآنتركيةترجمةوفرض،سوشريمدنيبدستورٍالإسلاميةالشريعة

ماوسرعان)العربي(القرآفيالحرفومبطلةالعربيةباللغةالأذانمحرمة،والعبادةالصلاةلغة

استعدادًا،التركيةإلىومزجمةالجديدةبالحروفمكتوبةالكريمالقرآنمنغتاراتظهرت

العربي.النصمكانالصلاةفيالزكيةإلىالمترجمةالكتابفاتحةترجمةلاستعمال

،1(أ)ْالقرآنيكتشفونأالأتراكعنوانتحتالتبشيرية"الإسلامي"العالممجلةفيجاءوقد

,MacC NumB2-24.Pحمىط.byFول(-!-!Vol. , ، . + u-!01مم!"يم
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2Aعامرمضانشهرأن rأنكادوما.السنةتلكفيوفبرايرينايرشهريصادفقد،ا

22فيذلكوكانأملليت9جريدةفيمنث!وزاالتاليبالخبرالناسفوجىءحتىرمضانينتصف

:يقولالخبر.329Iيناير

الشرقية-الموسيقىلأوركسزاالسابقالرئيسبك""ياشارسينشدالثانيةالساعةفياليوم9

بجوارالأرضيةالمياهمخزنفوقمبيئصغيرمسجدوهوأ"يريبانمسجدفيبالزكيةالقرآن

كماالزكيةفيهيالتييسسورةيختارسوفبكياشارحافظانالمحتملومن.صرفياأيا

النصهذاأثرمنتزيدسوفبكياشارحافظأداءوطريقةصوتأنشكولا...يلي

.الأتراكلغةفيالكريمالقرآنيقرأحافظأولكونهشرف"بكياشار9ينالوسوف،اركيا

منللمعجبينالقراءةفيويبدأونبكاياشاراحافظأثريقتفونحفُاظًاأننأملونحن

بلغتهم.سامعيهم

أكبرأحمدالسلطانمسجدفييناير92فيقراءةثم،سلجوقمسجدفيقراءةذلكوتبع

قائلًا:المؤذنصوتارتفعاستانبولمساجد

كبر.الله:منبدلأأولودور"اتانرى

وقوفًا،الصوتمكبراتخلالمنللقراءةاستمعتالميادينفيالناسبأنالمقالوانتهى

.!الإذاعةخلالمنورومانيابلغاريافيالأتراكالمسلمونواستمع،الئلجتحت

الصحفوكتبت.الشديدبالسخطالِإسلاميالعالمفيالخطيرقوبلالأمرهذاانشكلا

التركيةاللغةإلىالكريمللقرآنترجمتهوإن،قواعدهمنالإِسلامنسفيحاولاتاتورككمالأن

وإن،العربيةإلىعادقدتركيافيالأذانأناللُهونحمد،الإِسلامعلىكبرىمؤامرةهي

الأذانوأعني،الزمانمنفترةمنهخرملمنالقلبمنيخرجلهو(ذانالأذنتسمعهأذانأعذب

.الآنتركيافي

موقفعنتتحدثالإسلاميالعالمفيالإسلاميةالأوساطبد(تالمكفهرالجوهذافي

التيالزجماتهذهتؤديطريقأيوإلى؟حرامأمحلالهيهل،الترجمةمنالإِسلام

رأيهشرخفيبدلوهيدليكلالعلماءوانبرى؟الإِسلاميةالأمةوجدانفيعميقًاجرحًاأحدثت
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القرآنية"المعاني)تربةكتابهفي)11(السنباطيأحمدعمدالدكتوربينوقد.الزجمةموضوعفي

المختلفة،والآراءالدتائقمعرفةأرادلمنبتفصيلالفقهيةالمعركةهذهبهامرثالتيالأطوار

الخطير.الموضوعهذافيفريقكلواجتهاد

الأوربية:الترباتعلىيتعرفالِإسلاميالعالم-3

همممنالمختلفةالأوربيةاللغاتإلىيترجمالكريمالقرآنكتابهمأنالمسلمونشعرعندما

كتابعنالدفاعأنللقومتأكد-يزجمالكريمالقرآنأنصحانهذا-لذلكأهلًاليسوا

.الهجومهذاأمامواجبالكريمالله

بالبحثالحقتوقد.واتجاهاتهوتاريخهوأبعادهالهجومهذاأصلالتاليالفصلويشرح

فيالمزجمينأمامالطريقمهدتالتيالأولىاللانينيةبالترجماتالمتأثرةالترجماتتوضحخريطة

الشرارةهياللاتينيةالترجماتهذهوكانت.العربيةاللغةلجهلهمالأخرىالأوربيةاللغات

.اللغاتعشراتفيالترجماتمئاتصورةفياللهكتابعلىالحقدنيراناشعلتالتي

ولونتها،عنهأخذتالذياللاتينيالمصدرإلىترجمةكلتنسيبالخريطةهذهفيوحاولت

منالعديدتنسيبمنفيهتمكنتكبيرجهدإلىاحتاجالعملوهذا.مصدرهابلون

أنأملًاتلويندونيُن!بلمالذيوتركت.أخرىتراجمتنسيبمنأتمكنولم،الترجمات

حسبالترجماتتلوينيإتمامالمختلفةالأوربيةباللغاتالعارفينمنالمسلمونالعلماءيتعاون

ونسبها.مصدرها

بمقياس،م0018عامحتىام054عاممنالأول،بمقياسينالخريطةوضعتوقد

سنواتخسبمقياصم0991عامحتىم0018عامومن،للسنتيمترسنواتعشر

الأخير.القرنفيالمطبوعةالترجماتلكثرةوذلك،للسنتيمتر

عنبعضهاينقلالتيالزجماتلمعظماللاتينيالكن!يالمصدر-بوضوح-تبينوالخريطة

عدمورغم.العربيةعنتمتالترجمةبأنالكثيرينادعاءرغم،أخرىإلىلغةومن،بعض

الكنسيالمصدربوضوحأظهرالخريطةفيتنسيبهتممافإن،الترجماتلجميعالتنسيبتمام

فطر.-الحدنجةالموحةمطابع-القرآنجةاولقفرجمة-الناطياحمدعحد.د-11
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القرآنيفسرونالمسلمينإنأقولانالمدخلهذاختامفيويمكن.عامةالأوربيةللزاجم

.)2؟(مواضعهعنالكلمليُحرفوايزبونالمسلمينوغير،معانيهلفهملحاجتهم

ي!تعلمحتىيكفيهالمترجمفالتفسيريستطعلمف!ن،بالعربيةنعليهالقرآنأرادومن

.للقرآنيتعربأنالمسلمعلىبللأحديُعخملاالكريمفالقرآن؟العربية

الدوحة

.Am.!ان

ال!يانزلقمرومذا.بنايرلابزجماتالزباتعلللر!المدبنوعاولاتوالمارقرنالمضرونباآكاالقبقبةالافرالزبتعنتَ!لبحت-12

.،بزبماللموغبربنرلالملم05نينيلالمجب
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للكلمالمحرفون

الأولىاللاتينيةالترجمات

الكريمللقرآن

الأوروبيةباللغاتالترجماتعلىوتلأيعرها

!كُرفوسقشِيَةوَجَحَئنَاتُلُوبَهُغلَعَئهُختِيثقهُمْنَقضِهميَخما

تَظَيلعصكَلمذُكِرُوأبِةِءوَلَانَزَائَوَاضَحعِهِءوَنسُو(حَظاضِمَاالحَدَعَن

اَثئخسِبمُجِثاَلئَهَوَأضفَخإنًغَ!هُخف!عْفضَايزئِئهُت!لاتَلِيلأئِنْئهغ

،13الإَبة:المائدةسورة]
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!ذِبم
لآؤلأال!لا-2

القرآنترجمةإلىأدتوالتي،دثروالثانيعشرالحاديالقرنينفيوقعتالتيالأحداثإن

سردإلىتدوينهايحتاج،متداخلةكثيرةاحداثهي،مرةلأولاللاتينيةاللغةإلىالكريم

وصمَليةالأندلسفيالمسلمينوتاريخ،المدةهذهخلالأوروبافيالنصرانيةلتاريخطويل

احتلالتيالفافقيالرحمنعبدحملةوتاريخ،البلياردوجزروكورسيكاوسردينياإيطالياوجنوب

تاريخثم،وبواتييهتورإلىبهاوصلوالتي،حاليالناالمعروفةفرنسامساحةنصففيها

هذافيللخوضتتسعلاالمختصرةالمقالةهذهوإن.ونتائجهاوأسبابهاالصليبيةالحروب

إلىوأدتمهدتالتيالأجواءفيالقارىءيعيشحتىمطوًلسدإلىيحتاجإذ،كلهالتاريخ

عمرناحتىكتابتهامنذاستمرالإِسلامعلىفكريلهجومالبدايةنقطةكانتالتيالترجمةهذه

الحاضر.

هذانماوقد،العسكريةالحروبمنوتأثيرًاخطرًاالأكثرهو-يزالولا-الهجومهذاوكان

وهو.الحاضرعصرنافيمتطورةمرحلةإلىوصلحتى،وشبًوالعقيديالفكريالهجوم

شعبتين:منهجوم

،نفوذهواتسعانتشرالذيالإسلامضدلتحصينهاالنصرانيةالشعوبإلىموجهةشعبة

نبيوعلىالقرآنوعلىعليهوالتطاول،ونقده،فيهوالقدح،وتجريحه،صورتهبتشويهوذلك

الحنيف،الدينهذاعلىالسوداءالأفكارمنالسميكالجداريشبهماكؤَنمما،ثطالمسلمين

ويشعر،نظرهفيالنصرانيةتُفلسوعندما-الحاضرعصرنافيالغربيالنصرافيإنحتى

والهندوكيةالبوذيةفيهابماالأديانكلوبحربيقرأنجده-ونفسئاروحيايشبعهدينإلىبحاجته

طريقعنجاءماالا،الدراسةيستحقكدينالإِسلامفييفكرولا،الأديانمنشابهوما

الحاديالقرنمنباللا-لينيةهوجمأنبعدكدينالإِسلامفيخيرميتوقعلافالغربي،الصدفة

مما)39(أوروبيةلغةوعئ!رينإحدىعليربوماإلىالهجومهذاوترجم،يهاجميزالولاعئر

.المسلًماتمنعندهميصبحيكادتشويهًاصورتهشغ

والإنجليزية(الهولنديةمنخليط)وهيأوروببةلغةالبيضافريقياجنوبمحانلغةوهيالأفريكانلغةاعتبرناإذا-13

الكريم.القرآناليهاترجماوروبيةلغة22يصغالعددف!ن
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علىبشعةتبشيريةهجماتمننراهفيماالمسلمينإلىالموخهةالث!عبةفهيالثانيةالشعبةأما

كنيججرياالتخصيصوجهعلىالسكانيةالكثافةذاتالإسلاميةالدولوعلىككلالإسلامأمة

وإندونيسيا.وبنجلاديش

رهبانأيديعلىالأولىنشاتهعندبدائئافخاظهرالذيالفكريالعقيديالهجومهذاإن

علمًا،أصبححتىالسنينمعيتطورأخذوالسبابالأساطيرعلىمعتمدًا(cluny)كلوفيدير

فيالشرقيةالدراساتومعاهدالأديانومقارنةالاستثراقوما.ومناهجمدارسلهاعلومًابل

.الفكريالهجومهذاثمارمنإلاالغربيةالجامعات

ومستشفياتها،،ومدارسها،التبشيرومراكزاللاهوتومدارسا!رهبانياتوما

وسفنهاومطاراتهاوإذاعاتهاومطابعهاومكتباتها-كذا-الإنسانيةومؤسساتها،وملاجئها

.الهجومهذاقواعدإلاالبحارتجوبالتيالتبشيرية

منهائلاًكمًافخرتالتيالشرارةهيالكريملقرآنالأولىاللاتينيةالترجمةكانتلقد

الإِسلامفيالشديدوالقَدحالإسفافبينتتراوحوهي.الأوروبيةاللغاتشتىفيالترجمات

.الشبهاتوإثارةالأسافينودقِّالمواربةوبينمواضعهعنالكَلِموتحريف

،مست!ثرقوناومبشروناوقساوسةأورهبانبهاقامالترجماتهذهمنالعظمىالغاليةإن

النهوعبدالمودوديالأعلىأبمولاناكتفسيرالمسلمونبهاقامالتيالزجماتمنالنادرةوالقِفة

علىتزيدلاقليلةتفاسيرهيالفرنسيةفياللهحميدمحمدوالأستاذالإنجليزيةفيعلييوصف

.)14(الواحدةاليدأصابع

وأنبدلا،علومهودرس،الكريمالقرآنوحفظ،الإي!انحلاوةذاقالذيالمسلمإن

الخلقيةوتعاليمه-الكريمللقرآنيرعىلاالذيالمسلمغيرعنللقرآنتفسيرهفييختلف

حرمة،-والحربالسلمفي،والمحكوموللحاكم،والمجتمعوالأسرةللفردالساميةوتوجيهاته

وأبعادهمراميهويفهمالقرآنحلاوةيذوقأنالإنسانلهذايتسنىكيف.حياتهفييطبقهاولا

نأيشطيعحتىوحقائقهوأصارهالكريمالكتابهذاتأويلاتلهتتجلوكيف؟وأغواره

؟أخرىلغةإلىمعانيهيزجم

ويلغت،وطبحةترجمة671المتعددةطبعاتهاالأوروبيةاللغاتالكريمْللقرآنالكاملةالزجماتبلنت19-

العاية)البيبلوغرافياحت!تاوروبىيةوذلكترجمةء24والمختاراتالجزئيةالزجمات

.م(8691استانبول-الإسلاميةوالثقافةوالفنرنللتاربخالأبحاثمركز-الكريمالقرآنمعافيلزجمات
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الكريمالقرآنعربيةإدراكفيوالجهلالنئةوسوءوالمكابرةالعناد:هذاإلىاضفناف!ذا

بكتابفعلتالتيالأوروبيةالزجاتكوارثمنأيدينابينماتكونالمحصلةف!ن،المعجزة

.ذكرهالنفسعلىيشقماالله

ترتيبأنهمدعئاالمؤلفيرىماحسبالسورترتيبوأعادوا،الكلمحرفوالقد

فيالسورةتكونوقد،السورهذهبآياتالتقيددونللسورمرسلةترجمةوتربوه،النزول

عمد،قرآنأو،القرآنمختصريسميهماأحدهميؤلفاو،مقالاتعدةفيأوواحدمقال

سورعشرأهمأو،!ضَللنبيأنهاالمؤلفيدعيمرسومةصورإضافةأو،الأتراكقانوناو

ذلكوغير،المائدةحول-والسلامالصلاةعليه-محمدأحاديثيسمونهماأو،القرآنفي

المكتوبةوالأباطيلالتحريفاتابرزأنأردتولو.العالمينربكتاببحقالقومارتكبهمما

العملبهذاأننيعنفضلاًمجلداتإلىلاحتجتالكريمالقرآنإليهاترجمالتيباللغات

وكررها.ضلالاصهمنثرأعيد

الكيتوفيلروبرت،اما43عاالأولىاللاتينيةالترجمةهيالفتنةرأسانوالواقع

(RobertofKetton)الِإسلامفيوقدْحهجومإليهااضيفوإنا،فقطترجمةتكنلمالتي

جمةآلحقتهاثم(Polemics)يسمونهفيما،والسلامالصلاةعليهالمسلمينونبيوالقرآن

أشدوهي4داط(5ءْ"ه)هأء،+هـولماراتشي.-دقا-11721عاالثانيةاللاتشة

الأولى.منوهجومًاقدْحًا

الطريقعلىوأحداثوقائع

المسلمينجيوشكانتحتىم632عامس!محمدسيدناوفاةعلىفقطعاممائةمرتانما

الأبيضالبحرلحوضالغربيالشماليالركنفي(Narbonne)نربونةإلىاسبانيااجتاحتقد

تولوزإلىوصلواثم.م072عامذلكوكان.وأسبانيافرنسابينالحدودعلىالمتوسط

(Toulouse)فكاركاسونم721عام(Carcassonne)وبوردوم725عام(rdeaux)!عامه

جيوشتكونوبهذا،م732عامباريسقرب(ToursكاPoitiers)وبواتييهوتورم732

حالئا.لناالمعروفةفرنسامساحةنصفمنيقربمافتحتتدالمسلمين

وقبرصوروفىسالبلياردوجزائرومالطةوصدينيةوكورشكاوصقلية)يطالياجنوبياما
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أنشكولا.مختلفةلفتراتالمسلمينايديفيكلهاسقطتفقد،وسوش!راالألبوجبال

ذلكفيالوسطىالعصورجهالةفيالغارقةأوروبازلزلقدالصاعقالإسلاميالفتحهذا

والشمالالشرقمنتهاجموكانت،بالوثنيةتدينتزاللاالماليةأطرافهاوكانت،الوقت

لانجدوكمنوجزءالأندلسفتحتموقد.بالمسلمينالغربوالجنوبالجنوبومن،بالوثنيين

موسىخطةإنالعربالمؤرخونويقول.سنتينمنأقلفي-فرنساجنوىفي-(Langued)ره

ومضيقألمانياطريقعندمشقفيالأمويةالخلافةمقرإلييعودبأنتقضيكانتنصيرابن

فيالم!لمونوكان.المتوسطالأبيضالبحرحولبذلك،ملتفاالصغرىوآسياالقسطنطينية

حتى،سوشراأنحاءجميعفيبحربًةويروحونيغدونالصاعقالغزوهذافتراتمنفزة

Saint)جالسانتمدينةأبوابإلىوصلوا Gallen)كونستانزبحيرةقرب(Constance).

خلالومن،وصقليةأسبانياخلالمن(ورباإلىالِإسلاميةالعربيةالحضارةعبرتلقد

الحضارةعبرهمرتطريقأهمكانتأسبانياأنشكولا.الصليبيةالحروبأثناء،سوريا

علىالعربيةوالعلومالمعارفلترجماتمنطلقًاغدتعندماأورباايقظتالتيالإسلاميةالعربية

العربيةوالعلومالئقافةنقلفيالعربيةصقليةساهمتكما.ا()ْطليطلةمدينةفيوالحنطاق

منقرطةبلتهباأنفهمالمجونأضادحتى،عظيمامبلغاالأندلرفيالإسلاميةوالحضارةالرقيبلغلقد5؟-

والملسالثقافيوالتقدم،الرفغواللركالزفمنقصورهايسردكانوبما،والفنرنالصناعةوازدهارالرقي

بلادفيوالحلومالمعرفةمنلتنهلالأندل!الىعلميةبمثاتإرسالإلىانجلزاملكالثانيبجورجحداالذي

.،اسفيلكالبيل:الملكيالقصرموظفيرئ!يرافقهنفتاة18تضمابعثاتهذهإحدىوكانت.المسلمين

يلي:ماالثالثثامالخيفةإلىالملكخطابفيجاءوقد،المكاختابنةادوبانتأالأميرةابعثةرأصوعل

الحظمةصاحبالأندل!فيالملمينملكالخليفةإلىوالنرويجوالولدوالغالانجلتراملكالثافيجورج"من

.المقامالجليلالئاكثام

والتوفيق:اتعظيمبعد

فأردنا،العامزبلادكمفيوالصناعاتالعلممحاهدالضافيبفيضهتمغالذيالحطيمالرقيعنصمعنافلقد

ثسلهاال!بلادفافيالعلمانوارلثراثركماقفاءفيحةبدايةتكونالفضائلهذهمنناذجاقتباسلأبنائا

الإنبليز،الأثرافبناتمنبعثةرأسعلى"ثرلانت،الأميرةضبقتناابنةوضعناوقد.الأربعةأركانهامنالجهل

الحاضبةوحماية،عظمتكمعنايةموضعزيلاكامعتكونالعطفوالتاس،العرشأهداببلثملتثرف

الجيللمقامكمقواضحةبهديةالأميرارفقتوقد،تحليمهنعلسيتوفرونالذينلدذمنوحدب،الكريمة

.والإخلاصوالحبالعظيممعبقبولهااالتكرارجو

.01مجورجالمطيعخادمكممن

عننقلأ،0331-:ص،م8191القاهز،الأنصاردار-الأندلىفيمحاالإسلام-غازيحملعمد.د

.ثوا-سبورتجونالإنجيزيللمؤرخالوسطىالقرونفياليادةكصر،العربكتاب
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نقلفقد،وأورباالعرببينالعلاقاتتاريخفيفريدحضاريتعاونفيالِإسلاميةوالحضارة

لغةًالعربيةواستخدموا،العربوعلومآدابالوقتذلكفيصقليةحكامالنورمانديون

أشهروكان.الِإسلاميالنمطعلىالنقودوضربوا،واليونانيةاللاتينحِةجانبإلىرسمية

قراءةالعربيةيعرفانوكانا.مانفردوإبنهام255-1215الثافي()فريدريكحكامهم

كبيرةمجموعةإثاهامهديًاام224عامنابوليجامعةفريدريكوأنشأ،بهاألفَاوقد،وكتابة

مدخلاًوأورباالإِسلاميةالحضارةبينالتفاعليكونأنالممكنمنوكان.العربيةالكتبمن

والبدالموضوعيةمنبث!يء-الممكنمنكانكما،أوربافيالمسيحيةقبلمنللإِسلاممنصفًا

تاريخخضبتالتيالمأسويةوالآلامالطويلةالصراعاتتوفير-والمكابرةالأعمىالتعصبعن

اكثربنظرةالحضاريالاحتكاكهذاالنصارىتناوللو،النصرانيةالِإسلاميةالعلاقات

العصر،ذلكفيقياداضهمعلىسيطرالذيالأعمىالدينيالتعصبعنوبيدة،واقعية

لحلوسيلةوالمسلمينللِإسلامعداوتهافيوجدتالتيالكنيسةيدفيالقيادةوكانت

الكنيسةزعامةوتأكيدوالمسلمينالإسلامهومشتركعدوعلىالكلمةوتوحيد،الخلافات

المسلمين.بلادإلىالعسكريةللحملاتبتوجيههاالأوربيةالملكياتعلىوقفوقها

القرنمنالأولالنصففيبدأالغربيةللكنيسةجديدًاعصرًاأنعلىالمؤرخوناتفقولقد

للمسيح،وراثتهفي!بطرس)خليفةباعتبارهالأورباالبابويةبتزعموذلك،عشرالحادي

لها.والشعوبالملوكطاعةفرضمنوتمكنها

.للإِصلاحتدعوالتىالرهبانياتظهورهوللكنيسةالجديدالعصرهذافيالثانيةوالظاهرة

(Cluny)رهباوكانت لهذهمهدتالتيالرهبانياتمنفرنسافيم19اسستخنثآ

الفترةسميتوقد.والفاتيكاناسبانياإلىامتدواسعبنفوذمتمتعة،الإصلاحيةالحركات

الفلسفي،والفكرالعاليالتعليمظهروفيها،الأولىبالنهضةام015عامإلىم0501من

التيالنجدةبصيحاتكثيرأتأثرتالبابويةأنكما،الحديثبمفهومهاللاهوتعلموظهر

فيالبيزنطيينعلىالسلجوقيالضغطتأثيرتحتلآخروقتمنالشرقيةالكنيسةتطلقهاكانت
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الثافي)16(ربانأبالباباالأولاإألكسيوساليزنطيالِإمبراطوراستنجدوقد.الصغرىاسيا

11(Urban)ام5590(عاديركي!افيا!ين!كللىالص!عِبيةالحربمعلن.

(Citeaux)سيتورهبانيةالنصرانيةالصحوةهذهفيبارزدورلهاكانالتيالرهبانياتومن

!اليدويوالعملالفقيرةالبسيطةالحياة9:شعارهاوكان،ام890عاماشستالتيبفرنسا

.St)بنديكتالقديسأعلنهاالتيالمبادىءبذلكمؤكدة Benedict)النشاةحيثإيطاليافي

كامالدوليسرهبانياتمثلمتواضعةصغيرةبدأتالتيالرهبانياتلحركةالأولى

(Camaldolese)وفالومبروسان(Vallombrosans)،فرنساالىالرهبانيةالحركةانتقلتثم

Grand)مونتينجراندرهبانيةفظهرت،عودهااشتدحيث Montines)(ام577)عام

45)عام(Carthusians)كارثوسيانورهبانية Aبريطانيا.فيأخرىحركاتوظهرت(ام

وكان.عشرالثانيالقرنفيالتثبعنقطةبلغتحتىعامةأوربافيالرهبانياتوانتشرت

.St)برناردسانتالرهبانياتهذهرؤساءأشهرمن Bernard)!سيتورهبانيةرئي(Citeaux)في

(Gisler-سيسترسيانرهبانفيهاقاد،ام531عامحتىام151عاممن(Clairvaux)كليرفو

(clansبطرسورئيسهاكلونيلرهبانيةقوئَامنافسًاوكان،عامًاالثلاثينمنتقربلمدة

شامبانيبمقاطعةلاجيريفيولد،الفكريةكلرقديرمدرسةخر،9901-3501+،!لاالثاْأوربانالالا-16

أصبحأنإلىبهانتهتمناصبعدةوتقلد،الأندلىفيثرسإنهويقال،وريميسواسونفيودرس،بفرنسا

.ام740عامحتىام070عاممنكلوفيديرفيراهبًا

كليرمجلسفيالصليبيةالحروبلانهب!عالبابويةكرسيفيمكانتهتثبيتفوركلونيديرأفكارترجمةالىسارعوتد

غيرها.إلىيدعووكأنه،الأولىالصلييةالحرب:الحروبهذهوسمى،الشهيرةخطبتهفيام590عاممونت

اسبانيافيالكمفيمةتريبأعادكما،الملمينمنالأندل!أراضيلاصزدادالثهيرةالجيوش)عانةفيساهمكما

اليزنطيةالكنيةترحيدإلىسعىكما.معهالمتعاطفينالفرنسيينعنفضلأ،لهالأسبانتأييدبذلكوضمن

.ام890عامباريمدينةفيوذلكاللانينيةوالكنيسة

أيديفيام990يوليو15فيالقدسسقطتأنبعدم9901يوليو92فيكلوفيخريجالثافيأوربانمات

كانتالتيالكبرىبالمذبحةعلموهللا؟)8(أممرتهقبلالقدسسقو!باخبارعلمهلأثرىولا،الصليبيين

أيديمنالمقدصةالأراضيلتخليصحقيقيةدينيةبدوافعالحربهذهكانتوهللا؟امالمتعصبةدعواهثمرة

كانتأنهااي؟الكنيةشوكةلتقويأوروباخارجإلىوالملوكالأمراءجيوشتوجيةمخرخاكانتأم؟الملمين

.الخارجفيعاطفيدينيفتححابعلىداخليةمثاكللحلحرئا

رهبانوتبعه،"اوربانمارسهالذيالأعمىالتعصبعلىصارخمثالالكلوفيةالعيتفهذهالأحوالكلوعلى

وغيرها.الكلوني"بطرس5والهرميت""بيزمثلآخرون

البابوية.كرسيالثانيباصكالواعتلاءاوربانموتمنقصيرةمدةبحدالقدسسقوطانباءوصلت"

0161 pم!(Oxford dictionary of Po+!
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فرنسا،فيكبيرًاشأوأبلغتفقد(ام)121تأسستوالتيالمعبدفرسانرهبانيةأما،الكلوني

فاحشاإثراءًأثرتماك،عسكريةصفةلهاوكانت.الصليبيةالحربفيبارزبدوروقامت

فأصبحت،الصليبيةالحربفيلدورهاعليهاانهالتالتيوالأوقافوالتبرعاتللهباتنتيجة

اثنينمنللتخلصاضطرالرابعفيليبالملكإنحتى،فرنسالملوكقلقصدرالوقتمع

013)الثامنبونيفاكفاختطف،البابواتمن )r (Boniface VIII)لبنديكتالسموشم

nedict)دثرالحادي XI)لأالخاصكليمنتتعيينمنتمكنحتىام503!هClement)كي

م.%703عامالمجدفرسانسحقعمليةفييساعده

فيانتشرتالتيللرهبانياتالذهبيالعصر-عشرالثافيالقرنأي-القرنهذاواعتبر

فيوآخنوكلونيا،فرنسافيوبارش!وافينيونمونتوكليركلونيرهبانياتمثلأورباربوع

ايطاليا،فيوروماوكانوزا،سويسرافيجالوسانت،انجلزافيوكانزبيري،ألمانيا

.أسبانيا)17(فيستيلاكومباديوسينتياجو

بحركاتهمكثيرونواشتهر،وفلسفاتاتجاهاتوظهرت،مفكرينأسماءوطغت

الحركاتهذهوقاد.الإسلامعلىقويةوهجمةعامةيقظةالنصرانيةوعمت،الإصلاحية

سانتفيوريتشارد،كلونيفيوبطرسوهيج،بريْكانزفيوأنسليملانفراكأمثالرهبان

الإسلامبعداوةالمشحونالقاتمالمكفهرالجوهذاظلوفي.كليرفوفيوبرنارد،فيكتور

ترجممااولالكريمالقرآنترجم،والقدسوالأندلسصقليةفيالجبهاتكلعلىومهاجمته

!إالكنيسةلغةاللاتينيةاللغةإلىأوروبافي

-)19Vكلوفيدير 190 : (Monastry of Cluny1832بينوخُربا - 917 A

فيفكرثاوالمسلمينالإسلامبحربالمبادرةزمامأخذالذيالديربهذاالتعريفمنبدلا

فقد.هذايومناحتىدائمينللإسلامفهموسوءعداوةتكوينإلىأدىمما،وخارجهافرنسا

اسيهوكا،(Burgundy)بورجانديءهـفطعةتأسس

منصبالعائلةهذهأفرادتقلدفقد.والِإداريةالماليةشئونهعلىوالسهرإنشائهفيالفضل

العائلي.التدرجحسبوراثيةبطريقةالديررئاسة

دمرهاوتد،م083عام)أسبانيا(شياجرفيوذلك(عيسىالمغ)أخوجيمىالقديىرفاتعلىالفورادعوا-17

روما.ونافسىلهايحجْوكانم799عامالمنصور
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156الأ+!اءالكلوفيبطرس 1 490 ) Peter - Pierre - of18(ائم

مؤشسة،بواسيهمونتعائلةمن،بليفينيرابيزأوبواسيهمونتديموري!بييرهو

ذلكوكان،عافاوالع!ئرينالثمانيةهزعمرالرهبانية-عنرئاسةمنصبشغل،كلوفيدير

اوتوا!الرهبانيةحكلإفاي،ام156عاالرلاسة!هـلوفىوظل.عا+هـد!3في

شة.وثلاثينأربعلمدة

وكان،مولدهتجلحتىالرئاسةوراثةفيالعائليةدرجتهبحكملهمعقودهَالرئاسةوكانت

تولىوقد،بالزهببطرسمنالنذرتلقىالذيالأولهيوزالرهبانيةرئاسةفيأجدادهمن

جيشمعالديراقتحمفقد،السلاحبقوةأشهرثلاثةلمدةالديررئاسةبطرصأخوبونتيوص

ثروةونهب،الرهبانمنكثيرًاوسجن،الرعبحكمهوأثار،عليهواستولىالمرتزقةمن!غير

سيئة.ماليةأحوالفيوالديرلبطرسالحكموترك،الدير

جامغا،لهالتابعةالأديرةامبراطوريةلتدعيمالأسفاركثيرالصحةالمعتلبطرسوكان

.والأمراءالملوكمنوالهباتوالأراضيالأموال

هذهبشبالرهبانتشتتعندماالفرنسيةالثورةحتىمزدهرةكلونيرهبانيةظلتوقد

الكتبالثواروأحرق،نفسهالعاممننوفمبرفيضهبتثم،1917(كتوبرفيالثورة

عاميبيننهائثاوخربت،علنيمزادفيللبيعالكنيسةوعرضت،السوقساحةفيوالمقدسات

1832 - Ivan.91(الفاتيكانبعدمسيحيةمؤسسةأكبرمعالمضاعتوبذلك(.

اخرىرهبانيةرئيسمعمذهبيخلافعلىالكلونيبطرصكانفقدسابقًاذكرناوكما

كلوني.رهبانيةينتقدكانالذي.(ك!(Bernard)برناردالقديسوهو(Clairvaux)كليرفوتدعى

بينالخلافوسميالرهبانياتتاريخفيخلافأسوأأصبحأنإلىالمريرالخلافواتسع

البندكتيينمنوهم،البيضاء(Cistercian)"السيسترسيون9أروابإلىنسبة-والسودالبيض

حاولوقد-السوداءالأروابذويالكلونيينبطرسأتباعوبينبرناردويرأسهمالمثددين

كما،والمذهبينالرهبانيتينبينالخلافاتينهىِأنبرناردإلىموجهةعديدةرسائلفيبطرس

بدلًاإليهيتوجهونمشتركعدوإلىوجذبه،والمسلمينالِإسلامعنبأفكارهأهتمامهإثارةحاول

خلافاتهم.من

اغلبلأنتائااعاذا.جكريتزكعلىالإ!لاملمهاجمةوثروعهوذخائرهالكلونيبطرصتاريخكتابةفياعمدت-18

الكاتب.يعرفهالاالتياللاتييماباللغةالمرضوعمراجع

.م2891،3891عاميبينكلونيديركنيسةعنوتنقيبحفرياتبعملالأمريكيالرسطىالعصورمعهدقام-9؟
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أوروبا،فيكبيرةاهميةلهوكانت،عظيمًاشأوًاعشرالثانيالقرنفيالديرهذابلغوقد

للديركانكما،الفكرلهذاكبيرةومدرسة،النصرانيالفكروتجديدللنهضةهاثامركزًاواعتبر

استقلالي،وضعفيالأخرىبالأديرةالارتباطفيالحقلهوكان،رومافيالبابالدىٍمميزةمرتبة

مما،ومهارةبحكمةأداروهالذينرؤسائهبفضلوذلك،عظيمةؤلروةكبيرًانفوذااعطاهمما

فرنسافيتنتشرالأديرةمنستمائةتحكمكبيرةرهبانياتلامبىاطوريةعاصمةًيصبحأنإلىأدى

.الأرضمنكبيرةمساحةعلىيتوزعونراهبآلافوعشرةواسبانيا

.والأباطرةللملوكومستثارونوكاردينالات2()ْباباواتالرهبانهؤلاءمنتخرجوقد

29عامفي Vعلىدلالةلهاتكونقدحادثةوقعت-عامًا62بحواليالديرإنشاءبعد-أيم

وضج،الحينذلكفيالأوروبيةالأقطارمختلففيكبيردويلهاوكان،ذلكبعدالأحداث

.بالثأربالأخذيطالبونالمسيحيونلها

وتقديرباحتراميحظىكانالذيح!(intلالاهـلأ،ولمايولالقديسإنتقولوالقصة

لمنصبترشيحهإلىمعينوقتفياتجهتقدكانتالنيةأنالشهرةمنبلغوالذي،الجميع

الوقت.ذلكفيبورجونيافي"كلوني9لديررئيسًاكانكما،الباباوية

شكلفيرومامنالعائدينالحجاجمنعددمعهوتجفعالألبجباليعبرهذامايولكان

صأفيالقافلةسقطتحيثوالجبلالخهربينضيقمكانفي!دراكأخهرالىوصلتقافلة

منللخروجفديةدفعفيالأسرىعادةوعلى،الألبقممعلىالمتمركزةالمسلمينجيوش

الفضة.منليرةألفمقدارهافديةعلاتفقوافقد،الأص

وكتب،معهمنوالمرأصهلفكالفديةلإحضاركلونيديرإلىرفيقهمايولأرسلوقد

المقيدالمسكينمايولمنكلونيديررهبانالإخوان"الى:فيهاقالللمشاعرمهيجةرسالة

.!إلخ..الموتلذعاتمستهوالذي،بالأغلال

فيةالموجوالأموالجمعإلىوسارعوا،رسالتهقراءةعندالبكاءفيالرهباناستغرقوقد

سبيلعلىمبالغمنهموجمعوا،عطفهمواستدرواالمنطقةسكانإلىوالتجاوا،الدير

فيترصبت-وأنهابدلاالواقعةهذه.الأصىساحوأطلقواالفديةجمعواحتى،الصدقة

الدير.أهلوجدان

الملمين.علىالصليبيةالحربأعلنالذيال611bل!اثانيأوربانالباباثل-02
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الأيوب!-الدينصلاحيدعلىحينهفيترقفقدالصليبيةللهجمةالعسكريالأثركانوان

لها.الدينصلاحولا.الآنحتىمستمرةتزاللاالفكريةالهجمةأنإلا-تعالىاللهرحمه

المسلمينعلىالعسكريةالحربأعلنقد-كلونيديرخريج-الثافياوربانالباباكانوإذا

الحربأعلنقدالكلوفيبطرسفإن،أسلفناكماا590عامكليرمونتفيالشهيرةخطبتهفي

للاسلامونغضًاعداءًالغربمنتنضحآثارهاتزاللاالتيتلك،المسلمينعلىالفكرية

الحاضر.عصرناحتىي!الاسلامونبيوالمسلمين

او!جفريمكلفًا،أسبانياإلىبرحلة4211عامالكلوفيبطرسخرجالسبيلهذاوفي

ألفونسالإمبراطورمندعوةتلقىأنبعدوذلك،غيابهأثناءفيالرهبانياتبرعايةبوردو

للترجمةيريدهماوانتقاء،المسلمينكتاباتعلىللاطلاعفرصةفكانت،لزيارتهالسابع

بمساهمةللديريتبرعونممن)21(السادسألفونسجدهكانالذيالِإمبراطورولقاء،اللانينية

سقطتعندماليسوعشكراكلوفيفيكنيسةببناءتبرعأنهكما،)22(مثقالألفتبلغسنوية

.8501عامطليطلة

تخدملأسبانيارحلتهكانتالرهبانيةفيالماليةالأحوالولسوء،التبرعاتهذهتوقفوبعد

ألفونسالِإمبراطوروقابل،ومشاكلهاشئونهامتفقذاالأديرةبينينتقلوظل،كثيرةأغراضًا

المسلمينمنأسبانياتخليصعلىرهبانهاعاونالتي-وكومبوشلابامبيللونازارأنبعدالسابع

كانالذيالسابعالفونسوقابلحيث)الخريطة(سلامانكاثمناجيىاديمارياسانتودير-

بجوار-كارديناديبدروالقدي!كنيسةألفونسوأقطعوقد،(Coria)فيالمرابطينيحاصر

منيحصلهاكانالتيالملكيةالعوائدإلىبالإضافة،أخرىأملاكمعكلوفيلديربورجوز-

العامة.البلدةحمامات

وترجمةلدراسةمترجمينمجموعةالكلوفيبطرستكليفهوالمرحلةهذهفييهمناماولعل

يهودألفهاكتبلعدةواختياره،المشروعلهذاوتمويله،الإسلامعلللتعرفالكتببعض

هيبل،الحقيقيالإِسلامعنتكونماأبعدكتبوهي،مستعربيننصارىأومتنصرين

،الإِسلامعلىاطلعماأولالغرباطًلعالكتبهذهومن،أقربوالتلفيقالأساطيرالى

عليه،والهجوم،وتفنيدهلدحضهاستعدادًاالكريمالقرآنبتربةتوصيةالىبالإضافةهذا

المسلمين.منوالتشفي،فيهجاءبماوالاستهزاء،ومعانيهكلماتهوتحريف

.ام850عامالملمينمنطبطلةاستعاد:الادسالفونس-21

اسبانيا.فيالوقتذلكفيتتعكلكانتاسلاميةموازينوحدةالمثقال-22
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وحربعسكريةبحرباي،مزدوجةبطريقةالمسلمينبحربيناديالكلوفيبطرسكان

فضائله،فينصرانئاالراهبيكونبانيؤمنالصليبيينللملوككتاباتهفيوكان،فكرية

قتلهم.منللنصرانيةانفعالمسلمينتنصيروأن،أعمالهفيعسكريا

المقدسبيتفتحهمهكانفالصليبي.صليبيتهفيالصيبينعلىالكلونيبطرستفوقلقد

الفتحهذايصحبأنيتمنىالكلوفيبطرسكانبينما،الأقصىالمسجدفيالمسلمينوذبح

محاكمبداية)وهيالمسلمينبتنصيرأيضًاروحيئفتح-يؤيدهالذي-المجيدالعسكري

التبشيرسيفبل،المعروفالسيفذلكهوليسالحقيقةالكنيسةسيفوأن(التفتيش

والصليب.بالإنجيل

ولكنها،المسلمينتنصيرإلىوأخيرًاأولاًتهدفكانتالصليبيةالحروبأنيعتقدوكان

تتم.لمالتي،الأساسيةمهمتهابذلكفاقدة،فقطوعسكريسياسيعملإلىتحولت

فإنلذلك،الإسلاميالدينبحقيقةالنصارىمعرفةعدمإلىذلكفيالسببوأرجَع

هذادراسةهيفيهابمشاركتهبرناردإغراءوحاولنفسهعلىأوجبهاالتيالأساشةالمهمة

)وكان،المخلَصوإلىالمسيحيةإلىالِإسلامعنبالتخليوإقناعهمالمسلمينومحاجة،الدين

.(الاستشراقبدايةهذا

"الربفيعبةالمسلميننذبح9:كانالذيالصليبيةالحروبشعارمنوبدلأ

(Toslay for God' slove)السيفمنبدلاًالكلمةسيف:شعارنرفع,Verbalisad usum)

5(ferreus ad nutumولي!،بالتفاهمولكنبالقوةولير،بالكلماتوأقولمنكاقتربفأنا

.أبالسلاح-دائمًا-قومنايفعلكمالا،بالمحبةبلبالكره

شكولا.بهاويكتبيتحدثالتياللاتينيةيعرفونلاالمسلمينأننسيالكلوفيولكن

المسلمينزحفلِإيقافبعيدةبلادفيالمسيحيةاعداءلحربدُئرَتالتيالصليبيةالحروبأن

إضافةيريدكانانهإلا،الكاملتأييدهونالتكنصرانيلبهخلبتقد،النصارىبلادعلى

الصليية،الحملاتإعدادفيساهموقد.المرجوةالنتيجةإلىللوصولالحربلهذهآخربعدٍ

.الحملاتهذهتجهيزفيالبابالرغباتمخالفاتصورهيمكنلاوكان

اهملتالذيالوقتفي،المؤرخيناهتمامونالتالعسكريةالصليبيةالحربذرستوقد

وتضليلأ.وتخريبًاأثرًااشدكانتوالتىِ.الإسلامرسالةعلىالفكريةالحربساحةدراسةفيه
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في(Polemic)للإسلاموالدحضالنقدعمليةبدأمنأولهوالكلونيبطرسكانوإن

(Orientalالثرقيالنقديسمىبمانفسهاالعمليةإلىالشرقفيآخرونسبقهأنهإلاالغرب

(Polemicالهزيمة.ومرارةوالحقدالكرههوواحدمعينٍمنوالشرقيالغربيالنقدانوشبع

Oriental)الثرقيالنقد)23( Polemic)

هزمهمالذيناليونانيةباللغةالناطقينالنصارىبينللإسلاموالدحضالنقدعلميةبدات

الشرقي،النقدهذانماوقد.الأمويالحكمتحتعاشواوالذين،سوريافيالمسلمون

فيبيزنطينقدٌنفسهالوقتفينماالتعبير-كماصحإن-العربيةباللغةخاصأدبلهوأصبح

.للإسلامعدائهإظهارفيحريةأكثركانالمسلمينلأراضيالمجاورةالمناطق

بالحكمالمحكومينالنصارىبينتنتشرللإسلامالمعاديةالنفسيةالحربهذهوكانت

بمرورتزدادالمرارةوكانت،والعباسيينالأمويينحكمتحتوالعراقسوريافيالإسلامي

الزمن.

علىضهجمهمفي-اللائينوكان،بعدفيماالرقيالنقدهذااللاتينيالغربتبنىوقد

،ال!ثرقفيواليونانيينالعربالنصارىمنإليهموردتالتيبالأفكارسَأئرين-الاسلام

الحكمتحتعاشواالذينالأندل!نصارىمن)"2(المستعربينمنتعلموهماعلىعلاوة

يوحناهوومجادلةمحاجةًالشرقفيللِإسلامالمتصدينأولوكان(Mozarabs)المسلمين

.St)الدمشقيويوحنا.قرةأبوثيودوروخليفتهالدمشقي John of Damascus-)المولود

الِإسلاممعتقداتلكلقاسئااتجافاتتبنى!يغةأوشرحًااطلققد-الهجرةمنسنةلخمسين

السلامعليهالمسغأوتعالىاللهعنالمسلمونيعتقدهماكلفأنكرتطرفبل،والمسلمين

فهوالِإسلامبهجاءقددامفما،المسيحيةفيجاءمامعمنسجمًاالاعتقادهذاكانولوحتى

يظنوكان،الجاهليةفيالمشركينومعتقداتالِإسلامبينالدمشقييوحناربطكا.مرفوض

جاهليتهاسابقإكتعودماصعانالعمرقصيرةزوبعةإلاهيماالِإسلاميةالانطلاقةان

كتاباتهومن.الجاهليةومعتقداتالإسلامبينخلطهيومجادلاتهوكتاباته.وشركها

والدحضروالنقدوالتهجمالقدحبينماتتراوحالكلمةولكنPoح؟!المقابلةالكلماتأدقليتالنقدكلمة23-

فكريا.الآخريندينالمرءبهيهاجمماوكلوالتفنيدوالمجادلةوالمحاجة

يدخلوالوإنواللغةوالثقافةالحضارةفيبالعربتهواهنافالناس،بكرهاوليصالراءبفغالم!شعربين،2-

لاومآربلأغراضمختازايتربالديعنيختلفوهذا.المتمرلدخرتيجةاستحرابهمفكادْ،الاسلام

.Mاujasالمولدوزسمىكما.متمربلكلمةنحتوهوMozarabsالغربساهموتد.اللهالايملمها
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(Dialexis- de haeresibus)إيًاهارابطا،ومعتقداتهالإسلاموهاجم،الشبهاتأثاروفيها

هجومئا.موقفًااتخذبلفقطالنصرانيةعندفاعئاموقفًايتخذولم.الجاهليوالشثَركبالوثنية

مسائلفأثار،اليونانيةبالفلسفاتالمتأثرونالنصارىيتقنهالذيالجدليالتلاعبفيوبدا

وهل؟مخلوقغيرأممخلوقاللهروحوهل؟مخلوقغيرأممخلوقاللهكلامهل:مثلجدلية

.للروحولالثهفيهكلاملاوقتهناككلان

بينممارستهكثرتعاديااسلولًاكانبينماالمسلمينعلىغريبًاالجدليالأسلوبهذاوكان

وصلوقد.العقيمةالمجادلاتهذهمننبعتقد،بيزنطيجدل9كلمةولعل.النصارى

بطرققرآنيةإسلاميةمعتقداتإلىفأشار،الحضيضدرجةإلىالِإسفافالدمشقيبيوحنا

حسبيصاغكان"كذا"!الرسولادعاهالذيالوحيوأن!اللهناقة9مثلصحيحةغير

عند-ذلكبعداعتبرتالتيعنهما(الله)رضيوزينبزيدقصةإلىمشيرًاالجنسيةرغباته

.للإِسلامكيدًابهايتغنونالتيالكلاسيكياتمن-النصارى

2()ْآبقنصرانيبراهبيستعينكان،وانسلامالصلاةعليهالرسولانلفكرةروجوهوالذي

قدالدمث!قياثارهاالتيالشبهاتهذهوكانت،والجديدالقديمالعهدينعنديانتهنقلفي

اللاتينيالهجومأساسهيوكانت،اللاتينإلىونقلوها،الأندلسفيالنصارىتلقفها

ذلك.بعدالإِسلاميالمعتقدعلالغربي

بالحريةمتمتعًاالأمويالبلاطكنففييعيشكانالذيالدمشقيحناأنالقولوخلاصة

التيالشبهاتب!ثارةالهجومأساسليضعالحريةهذهاستغلقد،المسلمينظلفيوالأمن

ترديدهافيوأخذوا،الخيططرفذلكبعد-الكلوفيبطرس-الغربيوناللاتينأخذها

مختلفة.بأساليب

الراهبطريقعنوالجديدالقديمالعهدينكتبعنالإسلاميالدينأفكارنقلفقصة

والتي،النسطوريصجيوصيدعىأساطيرهمفيذلكبعدأصبحوالذيبحيراالضراني

مدعينكتاباتهمفيبالعربيةالناطقونالنصارىوسجلهااللاتينعنهمونقلهاالبيزنطيونرددها

بقرةفيخُدعتقدالناشانوكيف،جمد2لمحمدالمسيحيةأسراركشفعلىاجبرقدبحيراأن

25-nceton University Press.6491 Princeton Newغ!Peter the V !rable and Islam by Ja !Kritzeck

2405-!.!.
؟!:)الفرقان،000آخرونقومعليههواعانافزاه)فكة

)النحل،مبينعر!لانوهذاأعجيإليهيلحدونالذيلان،بثريحلمهإنمايقولرناكمنعلمولقدلم

:301)
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شخصعلىهجومًاتحملكتاباتشابههاوماهي؟قرنيهاعلىالقرآنتحملالسماءمنتأتي

للقرآنرافضينحاقدينلبيزنطييناخرىكتاباتوجاءت.وأخلاقهوسيرتهفَيالصسول

المتأثرةكتاباتهفيوزيجابينوس،(Anatrope)كتاباتهفي(Nicetas)يكيتاسأمثالوالنبوة

Panoplia)بالدمث!قي Dogmatike).

هزائملسبقوذلك،الغربيللنقدسابقًاالثرقيالنقديكونأنالطبيعيمنوكان

اللاتين.هزائمعلىالمسلمينأمامالبيزنطيين

المسلمينمعلوجهوجفاالعربالتقىحتىالغربفيملخَاالإسلامعلىالتعرفيكنفلم

وعندما.(الصليبية)الحروبوفلسطينوسوشراوفرنساإيطالياوجنربوصقليةأسبانيافي

انحساربدأوعندما،الجديدةالقوةهذهعلالتعرُفإلىبالحاجةاللاتينيالغربشعر

هجومهليبدألأسبانياالكلوفيبطرسرحلةكانت،أسبانياوشماليوفرنساصقليةفيالمسلمين

والحربي.السياسيللهجوماستكمالًاالإسلامعلالفكري

:)26(ومهاجمتهالإِسلاملدراسةالكلونيبطرسمشروع

وتكونلتترجمالكلوفيبطرساختارهاالتيالكتبعنالحديثقبلهناالمناسبومن

اللاتيييةدةامناْجمةسةمدعنالتحدث،الإسلامعلىلهجومهقاعدة

فيبعد!المدينةاي،ام101-1125عافىلطليطلةكنس!ةندا-اا-

عاممن-والمسلمينالِإسلامظلتحتقرونأربعةحواليعاشتأنبعدالسادسألفونسيد

للشعلةانطلاقنقطةواعتبرت،وئقافيًاحضارئَامركزًاوكانتعاثحتىم712

أوروبا.إلىالِإصلاميةالحضارية

منيجريالقلوكان.غادروهاأنبعدالمسلمينكتببترجمةالمدرسةهذهقامتفقد

هذهبهاقامتالتيالكثيرةالترجماتلإنجازأزواجًاالتراجمةوعمل.اللاتين!يةإلىالعربية

اللغاتوكانت،المستعربينوالنصارىالمتنصريناليهودمنالتراجمةمنكئيروكان.المدرسة

هي:الوقتذلكفيأسبانيافيالمثرة

.والدراساتالديوانيةللمرايلاتالفصحىالعربية-أ

اليومي.والاستعمالللمحادثاتالعاميةالعربية-ب

الإسلايةالحضارتينعلىالغرباطلعطيطلةومن،العربيةإلىومزيدةت!جمةايونانحفارةالعربحفظ26-

كتابهفيكريتزكاعالعلاكمدت.اللاليهالىكتبهمترجمتكدمااوروباالملموزوأيقظ،واليونانية

وأعمالهم.الخمةوالزاجمالكلرنيبطرسمروع
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.الكاسيللان(أو)الأسبانية.الرومان-ج

الكنائس.فياللاتينية-د

ترجماوقد،الأشبيليوجون،جونزاليسدومنجوالمدرسةهذهفيالزاجمةاشهرومن

مترجمونثم.والغزالمطسيناوابن،الفلسفةفيوالفاراب،الفلكفيالفركافيمؤلفات

كريمونه.منوجيراردبرحئاوإبراهام،تيفوليمنوبلاتو،سانتالامنهتيأمثالآخرون

)ابوهيبوقريطس-جالين-إقليدسترجماتعلىتشتملترجمة71منيقربإنتاجهموكان

.)27(وغيرهمالفارابب-)أرسطوأأرسطاطاليى-(قراط

رغمالزجماتمنالكثيراخرجتقدالمدرسةكانتلأسبانياالكلونيبطرسزيارةعند

عامفياختيرتوترعرعتنمتانوبعد،الزاجمةمنكثيربهايعملوكان.سنهاحداثة

عرالثالثالقرنفيالاضمحلالفيبدأتوعندما.الشرقيةللدراساتمدرسةم0125

الىوالفلسفةالرئيسةالعلومفيواليونانللعربالرئيسةالأع!الأكثرنقلأنجزتتدكانت

اللاتيية.اللغة

المدرسة.هذهبترجماتيتأثرلمواحدمركزكلهاأوروبافييوجدلمبأنهالقولويمكن

الكلونيبطرسمعتقابلِقد-رايموندالقس-للترجمةالمدرسةهذهمؤسىأنهناالمهم

نوقققدالكلونيموَلهالذيالزجمةمشروعأنبدولا.سلامانكافيام142عاميوليوفي

بطريقمشروعهمنأفادتتدتكونوأنبدلاللترجمةطليطلةمدرسةأنكما،اللقاءهذافي

مباشر.غير

ديرفيذلكبعدحفظتالتيطليطلةبمجموعةسميمابترجمةتراجمةخمسةبطرسكفف

يناير11فيبازلفيمرةلأولونثرتالطباعةاخزعتحتى،سنةأربعمائةلمدةكلوفي

airام.

)28(:همالخصةوالزابة

معرفةعلىوكان.العربيةيتقنوكان(PeterofToledo)الطليطليبطرسالمعلم-ا

فيوساهم(Mozarabs)مشعربيننصارىعائلةمنوهو.والإسلاميةالعربيةبالعادات

TV-نربتنساأوروبااللحونوأبتظ.وابرنانجةالا!بةاطنارنبنعلالضبأسعطيطلةوشالريةالرمزا!مزبةابرنانضارأالصبضظ

يللانجة.يلكبم

.م؟19"نجزنبر،لاءموابكلص-كرنزك.ص!-28
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اختارالذيهويكونوقد.الزجمةبعدراجعهاولعله.اللاتينيةإلىالكريمالقرآنترجمة

ويمكن،الكلونيبطرسمشروعلتنفيذالكريمالقرآنمعترجمتالتيالكتمجموعة

لعبدالرسالةوهوكتابالمجموعةكتبأحدبترجمةقاموقد.المترجمينفريقعميداعتباره

Epistola)الكئديإسحقبنالمسيح Saraceni et Rescripum)رسالةهوالكتابوهذا

الكنديورسالةالكنديإسحقبنالمسغعبدإلىالهاشميإسماعيلبناللهعبدمن

اهتمامًاالرسالةهذهلاقتوقد.التثليثعقيدةعنحازدفاعوفيها،الهاشميعلىرذا

كتابوهي.اللاتينيةعلىعلاوةوالإنجليزيةالزكيةإلىوترجمت،المنضرينمنكبيرأ

المسيحيورد،الإسلامإلىفيهايدعوهنصرانيإلىموجهالمأمونعصرفيمسلممن

المؤلفخيالمنالرسالتينأنويُظن.الرسالتينإلىاستمعالمأمرنإنويقال.عليه

.هذهأيامناحتىالمنصرونبهفرحطالما،متطرفمسيحيحواروهو،النصراني

Robertof)الكيتونيروبرت-2 Ketton)انقبلكثيرةبرحلاتقام،الأصلإنجليزيوهو

يشاركوكان.بهمامولعًاوكان،والهندسةالفلكلدراسةام136عامبرشلونهفييستقر

الفلكفيالمسلمينكتبترجمةفي-طليطلةمدرسةتراجمةأحد-تيفوليمنبلاتو

منصبمنحوقد.اللاتينيةإلىالكريمللقرآنالرئيسالمترجموهو.والهندسة

نأعلىيدلمما،رفيعكنسيوهومنصب،الترجمةمنالانتهاءبعدبامبللونا("أرشيدوق

قسي!ا.كانروبرت

الخوارزميترجمةمنانتهىالتاليةالسنةوفي،الكيمياءفيكتابًاترجمام144عاموفي

استعمالاًالكتابواستُعمل.أوروبافيالجبرعلمبدايةالترجمةهذهوكانت،الجبرفي

عنكتائاراجعحيث،لندنإلىذلكبعدعادإنهويقال،للجبردراسيككتابواسعًا

علىبنيت،لندنلمدينةالطوللخطفلكيةجداولورتب،ام015عامفيالإسطرلاب

حميمًاصديفاوكان.الخوارزميجداولراجعكما،والزراكلي!"البتانيدراساتأساس

الدلماطي.هرمانيدعىآخرلمترجم

:يقولالكريمللقرآنترجمتهعنروبرتكتب

الرومانيةاللغةكنوزالىوضممتهفهمهوشرت،محمدالمدعوقانونبيديكشفتلقد

حجرالناسويعرف،البشريةعلىالربأنوارتتجلىحتىالقانونهذاأس!ىلمعرفة

.يسوعالأساس
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،بطرسرفيقهفيالمسيحالسيدرآهمابطرسهافيكلوفيكنيسةرأتلقد9:يقولوكتب

سمحمابعد،للضوءالإسلاممبادىءلتعريض-الكلونيبطرسأييُشكر-أنويجب

وثلاثينوسبعةخسمائةلمدةوينتثرويتضخميتسعأنالكفرلهذاالكنيسةفيالدارسون

)المسلمين(السراسينمذهبيعششآسنمستنقعأيفيترجصيَفيوضحتوقد.عامًا

.لغيرهالطريقيشقالمشاةجندئَعمليفيمتمثلاً

بطرسأي،بنفخاتك)92(تطفئهلعلك،محمدأطلقهالذيالدخانقثصعتلقد

لكلوني.ا

إلىخطاباتهفياللاتينيةاللغةإلىالقرآنمترجمعلىسيطرتالتيالروحهيهذه

الاستهزاءروحوكانت.فقطسنةمدةاللاتينيةإلىالزجمةاستغرقتوقد.مُستَأجره

تسميتهفيوخصوصًاالكريمللقرآنوترجمتهروبرتكتاباتفيبوضوحتظهروالسخرية

الكلوني.بطرسإلىخطاباتهفيثملل!ور

بحريةتصزَفقدوانه،للقرآنترجمتهفيكثيرةصعوباتعانىأنهلسانهعلىوجاء

هذهواتبع،صورثلاثإلىقسمهاالبقرةسورةفمثلاً.العملأنجزحتىالنصمع

عنسورتعيزيدالقرآنلسوربعددٍانتهىفقدلذلك،اخرىأملانفيالقاعدة

الأصلي.النص

Peter)بواتييهمنبطرس ofPoitiers)لرئي!سكرتيرًايعملكلونيديرفيراهبًاوكان

ديرفيللرهبانرئيسًاواختير.بينهماقويةصداقةنمتوقد،الكلونيبطرسالرهبان

.ام156عامفيالكلونيبطرسقبلذلكوكان،ليموجفيمارتيالسانت

ذخائرمناعتبرتالتي،الطليطليةللمجموعةالتحريررئاسةيشبهبماقامأنهويبدو

والنقدالجدلمحاورويستنبطونيتدارسونهاسنة054الرهبانعليهاعكفوالتي،الدير

فيووضعها،وبتحريرها،مراتعدةبترتيبهاقامالذيفهو.والافتراءوالدحض

مُغرُرلموَأقَهُيُر!ئ!نَيطن!إؤُرَأنهِيأشهِنا؟ضئَصوَاَقَهُلَايهم!اَلتَزئمككمينَ!أئَو"أمَذِ-وَهُوُقي!إَاَتزَ!وَمَق؟ظدُمتَنة-

دنِبنءفُصِوَلؤكَزآدتُر3بئ9َعَلَىملِبي!لَزبئِتفَقِأزسَلَرَصُلَ!يأنُدَئلَذِىَهُو3ا!رنَوَ"لؤصَزَ

)9-8(الصف.
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الكلونيبطرسكتبهآخروكتابًا،للكنديالرسالةكتابفيهاورتب،النهائيةصورتها

وتد،الطليطليةالمجموعةفيجاءمماايشخلصهماعليهبنى(Summa)الخلاصةسفي

:يقولالكلونيبطرسإلىبواتييهمنبطرسكتب

والا،بهاكانعنهارضيتف!ن،السابقمنأفضلترتيبًاالمجموعةالآنرتبت"لقد

الثلاثةالمسيح!يةأعداءمزقالذيوحدكفأنت.تئاءماتصحيحفيالحريةمطلقفلك

الى000()92()المسلمينوالسراسينوالوثنييناليهوبهموأعني،المقدسةالكلمةبسيف

:يقولكتبأن

العمللهذانفسهيسخرأنكليرنومنبرنماردرغبةلعدمشاكريننكونأنعلينا"ويجب

.("المسلمينعلىهجومكنقطةالطليطليةالمجموعةوجمعكتابة)أي

ْ))3الدلماطيهرممان )Herman ofDalmatia)،أسبانيا،فيعاشام172عامالمتوفى

لدفعصيةوبطريقةسولايدرسانكانااذالكيتونيروبرتمعحميمةصداقةعلىوكان

أخرىترجماتعدة-طليطلةمجموعةفيترجماتهغيى-وللدلماطي.نواياهمعنالشبهة

معثروأبيللخوارزميفلكيةوجداولبضير،بنلسهلالفلكفيواحدةمنها

ترجمةعلىفعكفواالإسلامظلفيوالأمنالحريةالقوماستغللقد.وغيىهموللمجريطي

تكنولوجيانقلالسوفييتمحاولاتالحاضرعصرنافييشبهفيمااللاتينيةإلىالمسلمينعلوم

هذهالنقلعمليةكانتماوغالبًا،الثرقإليهتوصلمانقلالغربومحاولات،الغرب

والقسس.الرهبانبأيديالكنائسوفيسراتتم

وقد(LibergenerationisMahumet)بترجمةقامفقد،طليطلةمجموعةفيدورهأما

أرسلهقدكانالكلوفيبطرسإنويقال.ام421عام()+ههـطليونفيترجمتهاستكمل

النحووالصرفعلومفيهاتلقىعامًاعشرثلاثةبهاوبقيوالعبريةالعربيةلتعلمالشامالى

.(Rettina)رتينافيالنصارىالآباءمدرسةفيالعربيةللغةمدرشاالأندلسإلىوعاد

آخر.أ"هرمانلعلهأوتواترإلىتحتاجالوقعةهذهكانتو)ن

ويعتقد،والاسرائيلياتبالأساطيرمملوءكسابقه(LibergenerationisMahumet)وكتاب

بنوسعيدالأحباركعبأخباروهومناللهرسولنس!كتابهوالعربيةفيأصلهأن

،ومحمديون،يراسين:أشهرهاكئيرةتمياتوأطلقوا،ومسلمينإسلامكلمةتحاشيعلىالأوروبيوندأب

.معناهلموعدهممرفوضالحققيالاسمولكن،وأتراك،ومورو
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السلامعليهآدمعهدمنانتقلالذيوالنور،الرسولمولدعلىيركزوالكتاب.عمر

ب!.الرسولإلىجيكبعدجيلاً

ا!سةالكتبأحدهامشعلىواحدةمرةذكرهاوردمحمدباسمكامضةشخصيةوهناك-5

المعنىالمترحمينإعطاءكانهذامحمددورولعل،الطليطليةالمجموعةتكؤنوالتيالمترجمة

أما.ذلكفيوهيرمانروبرتيساعدكانولعله،الدينيوالمدلولالعربيللفظالدقيق

ارتكبقدبذلكيكونفإنهالكريمالقرآنمنبنسخةالمترجمينبإمدادقامقدكانإذا

كانولعله،المسلمينغيرأيديفيالوقوعمنيصانأنيجبالكريمالقرآنلأن،إثما

النصراني،الإسلاميالتقاربفييساهمأنهوظن،الترجمةمشروعأهداففيمخدوعًا

.هذاعصرنافيحتى،المخدوعينأكثروما

الكتببعضوصفعلىالقومدأبفقد.وهميةشخصيةأنههوالأكبروالاحتمال

طالماحيلةوتلك،اكبرتوثماالكتابلِإعطاءالمسيحيةإلىارتدمسلممؤلفهابأن

عنالزجمةأنيذَعونكانوامافكثيرم-الكريمالقرآنترجمةعندوخصوصًا-استعملوها

العربية.اللغةالمترجمفيهيعرفلاالذيالوقتفيالعربيالنص

Toledanش!اction)الطليطليةالمجموعة Col)الكريم:للقرآنالأولىاللاتينيةوالترجمة

بطرسإلىنبةالتسميةولعل.الكلونيبطرصلحسابنفذتالتيالترجماتمجموعةوهي

نسبوكتاب،سلامبناللهعبدالحارثابيلمسائلترجماتعلىاحتوتوقد.الطليطلي

وقصصهم،الأنبياءتاريخفيوالاسمالأصلمجهولوكتاب،عمربنلسعداللُهرسول

ترجمةعلىعلاوة،الكنديإسحقبنالمسيحعبدالىالهاشميإسماعيلبناللهلعبدوالرسالة

المسلمين.علىللردالكلونيبطرسوكتابات،الكريمللقرآن

موجهةسؤالمائةأساسعلىبُنيهوكتابسلامبناللهعبدالحارثلأبباالمسائلإوكتاب

الأساطيرمنكئيرعلىيحتوي،صاحبهيزعمك!ا!الرسولإلىاليهودمنأربعةمن

التيالأسئلةمنالأمثلةبعضوهذه.والأحاجيوالأسئلةوالإصائيلياتاليهوديةوالتصورات

فيالكلونيبطرسعليهااعتمدالتيالمصادرضحالةمدىعلىتدلالكتابهذافيذكرت

المسلمين:محاجة

أبيه؟منأقوىهوالذيالابنهومن:)كذا(س!الرسولاليهوديسال

هيالتيوالنار،منهالمأخوذالخاممنأقوىهوالذيالحديدهو:-لمج!الرسولجواب

ولعله.الماءمنأقوىهيالتيوالريح،النارمنأقوىهوالذيوالماء،الحديدمناقوى
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الربصارعالذيإسرائيلأو،المسيحيينعندالأبمنأفوىهوالذيالابنإلىيلمح

!إالقديمبالعهدوردVوصرعه

؟الزمانآخرإلىتراهاولنواحدةمرةالشمسرأتالتيالأرضهيما:سؤال

.؟(السلامعليهموسىبعبور)تنويهًا.الأحمرالبحرقاع:الجواب

؟عذراء!نؤلدالذيوالرجل،رجلمنوُلدتالتيالمرأةهيمن:سؤال

يهوديالسائلأن)وبما.عذراءمنولدوالمسغ،آدمضلعمنخلقتحواء:جواب

.؟(يقصدمسغفأي

السابعة؟الأرضتحتيوجدماذا:سؤال

وبحارأرضالجبلوتحت،جبلعلىوالحجر،أبيضحجرعلىيقفثور:جواب

!إوسمك

تعاونتالتيالمجموعةهذهفيأوروباإلىالإسلامعنهانُقلالتيالكتبلأحدمثالهذا

المأجورين،والتراجمةالحاقدينوالقساوسةالمستعربينوالنصارىالمتنصريناليهودأيديعليها

باللاتينيةالكتابوسميوالكنائسالأديرةفيباللاتينيةالناطقينإلىالعالمينربرسالةليبلغوا

(Doctrina Mahumet).

أصلهانويعتقد،والإِسرائيلياتبالأساطيرمملوءفهوكسابقه-لمج!روالرسولنسبكتابأما

عمر.بنوسعيدالأحباركعبأخبارمنوهو،عضًاللهرسولنسبكتابهوالعربيةفي

الرسولإلىجيلبعدجيلاًآدمعهدمنانتقلالذيوالنورالرسولمولدعلىيركزوالكتاب

Liber)الكتابسميوباللائينيةينى generationis Mahumet et nutritiaeius).

Fabulae)باللاتينيةالمسمىالأنبياءتاريخكتابأما Saracenorum)،أصللهئعرففلم

ألف012بلغواوأنهم،والرسل،الأنبياءوعددالإنسانوخلقآدمعنتكلموقد،عربي

أولموسىواعتبر،العربمنوخمسة،اليهودمنخمسةمنهم،رسولا315ًمنهم،نبي

وإن،كتب401الأنبياءعلىانزلإنهالكتابويقول،آخرهموعيسىاليهودالخمسة

رأىقد،-جفهالرسولوإن،حكمةالأرضشعوبأكثرهمواليهودوالرومانوالفُرسالعرب

لسيرةصدثم،السادسةالألففيبُعثوإنه،سنةآلافسبعةهوالعالمعمرأنالمنامفي

يمكنالسردسياقومن-عليهماللهرضوان-الراشدينالخلفاءوسيرة!الرسولحياة

!كت.والتيتؤرخافنيالمسلمةغيراليديستشفأنللإنسان
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الجتونيروبرتترجمةعلىعلاوة،وترجمهاالكلونيبطرسجمعهاالتيالكتبعينةهذه

ترجمةيترجملمفهو،العنانليدهأطلقأنهكيفرأيناوقد.اللالينيةإلىالكريمللقرآن

واللاتينية.العربيةاللغتينبينالثمديدالاختلافبهيسمحماحدودفيملتزمهَأكاديمية

ولمنالعربيةيحسنلالمنكبيرةمشكلةشكولاكانتالكريمللقرآنالرفيعةالساميةفاللغة

الكلونيبطرسإلىبنفسهكتبوكما-الصعوبةلهذهروبرتعلاجوكان،الإِسلاميعرفلا

منالتحرربهذافإنه""كريتزكيقولوكما،الإِجماليالمعنىلحساببالدقةالتضحيةهو-

فكاهية.تكونأنتكادنتائجإلىوصلقدالنص

اكثرإلىالسوربعضقسمبل،جاءتكماالسوربترتيبيلتزملم-سابقًاذكرناكما-وهو

علىعلاوةالكلامصيغوغَير،أرادكمادمجهافقد،بالآياتيلتزملمأنهكا،سورةمن

نفسها.المعافيترجمةفيالفاحشةالأخطاء

دقة،الزجماتأكثركانتالكنديإسحقبنالمسغلعبد""الرسالةكتابهترجمةأنويبدو

مما،النصرانيةتعرفهالذيبالأسلوبللمسلمينومحاجةالنصرانيةعندفاعهوالكتابلأن

المجموعة،هذهإلىورسائلكتاباتعدةذلكبعدالكلونيبطرسوأضاف.الترجمةسهًل

إلىموجهةورسائل-النقضأي-(Refutation)سميبماالمسلمينوتحاجتنقضكتاباتوهي

إلىوكتاباتهمومذهبهمالمسلمينأفكارنقلفيمشروعهإليهوصلمالهيشرحكليرفومنبرنارد

اللاينية.

Summatatius):بالخلاصةسميمافكتب haeresisSaracenorum)،رسالةوكتب

EpistolPetri):سميت Cluniacensis ad BerardumClaravallis)،الإِسلامضدوكتابًا

Librecontra):بعنوان sectam sive haeresimSaracenorum).

ديرفي،ذكرناالتيبالصورةالكريمالقرآنترجمةضمنهاومنالمجموعةهذهوحفظت

غيرهمعليهايطلعلابينهملصزاوبقيتالرهبانمنالدارسينتصرفتحتووضعت،كلوني

اخترعتحتىسنة004حواليمخطوطةصورةفيوظلت،الكريمالقرآنبتعاليمالتاثرخشية

الطباعة
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اللاتينية:باللغةالكريمللقرآنالأولىالزجةطباعة

الزجماتمجموعةينشرواأنبازلمدينةفيالدارسينمنثلاثةحاول،ام542عامفي

عاتقهعليأخذأنالمجلسيحتملولم،للنشرالمدينةسلطاتبرفضجُو!واولكنهم،هذه

أفكارهملتشوشالمسيحيينبينوتروجتوزعوتركهاوالكفر!الهرطقةلهذه9بالنشرالسماح

.1()كذوضمائرهم

وبداوا،الواقعالأمرأمامالمدينةمجلسليضعوانشرهاقررواالئلا"لةالدارسينولكن

ووضع،طُعماوصادرت،الطباعةفأوقفتبالأمرعلمتالسلطاتولكن،فعلاًبالطباعة

السجن.في-أوبرينوسويدعى-أحدهم

خطائاالمدينةمجلسإلىلوئر"مارتن9أرسلعندماالحظأوبرينوسحالفماصعانولكن

المكلة،أنهىوبذلك"الكتابهذامنوالمسلمينالِإسلامعلىأضريوجدلاانه9:فيهتال

المدينة.فييوزعألاعلىالنثرعلىالمجلسووافق

لوئر-ْلمامقدمةلاللاتنةآن-حمة-لأ،ْعةاطاعة--و

طبعةوتسمىالطبعةهذهوكانت.ام543ينايرا1فىالطبعةوظهرت،ن-ملاَذل!

ذلكمنذالظهورفيأخذتالأوروبيةباللغاتالترجماتمنلسيلالبدايةهيأبيبلياندرأ

(وروبيةلغة21كاملةترجمةالكريمالقرآنإليهاترجمالتياللغاتبلغتحتى،التاريخ

علاوة-أفريقياجنوبيفيتستعملكانتوإن،أوروبيةلغةباعتبارها-الأفريكانيةاللنةعدا

.أخرىأوروبيةبلغاتومختاراتكاملةغيرترجماتعلى

ترتيبهاحسبالآنحتىكاملةترجمةالكريمالقرآنإليهاترجمالتيالأوروبيةواللغات

:هي)31(الزمني

الألمانية()3الِإيطالية()2اللاتينية()1

الفرنسية()6الهولندية()5التشيكية()4

الروسية()9اليونانية()8الإنجليزية()7

1)يةالهنغار(11)البولندية(01) Y)السويدية

اليوغوسلافية(51)الههـتغالية(41)نيةلأسباا(1)3

نماركيةالدا(1)8نيةلروماا(71)يةالبلغار(61)

لنرويجيةا(12)يةلفنندا(02)نيةلبالأا(91)

.الأورولية(الزجماتعلىالأولىاللاتينيةالترجماتتأثيرخريطة)انظر

الأولى.اللانينيةثربالهجاتالطالاتجارفي؟خذإنما6كاملةترجمةالهكأتبهذافيترجمة؟ولتكون؟نيثكأطلا31-
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فيأخرىطبعات،م3ه43عامبازلفيبيبلياندرطبعِهاالتىاللاتينيةللترجمةوظهرت

ليبزيج.فيام721وعام،بزيورخام055أعوام

طبعةإنيقولرأئاهناكأنكما،اللالينيةإلىبالزجمةقامالذيهوبيبلياندرإنويقال

فإنالأحوالأيوعلى.إيطاليافيكاثوليكرهبانبهاقامأخرىترجمةعنمأخوذةبيبلياندر

الكريمالقرآنلترجمةمحاولةأولكانتكلونيفيوحفظتالكيتوفيروبرتبهاقامالتيالرجمة

الأوروبية.اللغاتالى

:والعداءالمواجهةمنالقاتمالجوهذافيتكتبالكريمللقرآنترجمةنتصورأنوعلينا

تكتب؟كيف

ميسرًامصدرًاطبعهابعدأصبحتبل،اللاثينيةاللغةإلىالترجمةهذهشريقفولم

العربية.باللغةمعرفتهملعدموهولنداوألمانياإيطاليافيللمترجمين

الإيطاليةباللغةترجمةأولظهرتحتىبازلفيا543عامبيبلياندرطبعةتظهرتكدفلم

العربية،عنترجمأنهيذَعيأريفابينيكانوإن،فينيسيافيأريفابيثيلأندرياام547عام

كانتأريفابينيترجمةإنثم.بيبلياندرنشرهاالتياللاتييةعننسخةإلاهيماالزجمةأنغيى

فراونكنيسةفيواعظًاقسيسًاكانالذيشفايجرسلمونبهاقامبالألمانيةترجمةلأولمصدرًا

FrauenKirshe)نورمبرجفيكيرشه amNurenberg)أصبحتبدورهاوالتي،ام616عام

اعيدتوقد.هامبورجفيوطبعتام641عاممجهولبهاقامبالهولنديةترجمةلأولمصدرًا

.1664عامثم،9165عامثم،م1623عامأخرىمرةالألمانيةشفايجرطبعة

ثلاثوهي.واحدمصدرمنكلهالغاتأربعفيطبعاتثمافيهناكأنيعنيوهذا

.)32(بالهولنديةوواحدةبالإيطاليةوواحدة،لشفايجربالألمانيةوثلاث،باللاتينيةطبعات

أربعفيللزجمةأساسًاكانتالتياللاتينيةالترجمةهذهعنسالجورج:يقولهماوإليكم

اسمتستحقلاالكريمللقرآنترجمةبأنهزاعمًااللاتينيةفيبيبلياندرلرهماإن:لغات

عديدةمواضعفي-شديدةبحريةوالتصرفوالإضافةوالحذفاللانهائيةفالأخطاء،ترجمة

الأصل.معتشابهأيعلىتشتمللاالزجمةهذهيجعل-حمرهايصعب

بعدًاالترجمةفازدادت،الإيطاليةبترجمتهجديدةاخطاءبإضافةبلةالطيناريفابينيزادوقد

العربي.الأصلعنبابتعادهابالكمفما،اللالينيةالترجمةعنوخطأ

دبَيدعيكاالعريةعنوليرأيضًااللا-ليةعنترجمةأنهافالأرجح،الفرنسيةريورديترجمةهناوأضيف!32-
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:م4761الفرنسية!عا4+!(!ملاهلأه)39يوردي3يئأندرقيص

أندريهوهو.ريورديترجمةفهيمصادرهاتنسيبفيكثير،عانيتوالتيالمحئرةالزجمةأما

بالبلاطالتحق()شاروليهمارسينيفيا058عامولدمستشرق،ماليزيهديسييِرريوردي

بمصر.الإسكندريةفيقنصلًاثم،القسطنطينيةفيالدبلوماسيالسلكفيوعين،الملكي

بعنوانالمعروفسعديديوانوترجم،ام063اللائينيةباللغةالتركيالنحوفيالف

إلىالكريمالقرآنترجمكما.)1634()33(الفرنسيةإلىاللائينية-منالوردبستان-كلستان

هذاوتحمًل.والعربيةبالتركيةدرايةعلىأنهالترجمةصاحبوادعى،جزئينفيالفرنسية

الكلاموأترك،اللغةبهذهالكريمللقرآنترجمةكأولالفرنسيةاللغةإلىالزجمةمشقةالقنصل

Claude+)،3(سافاريإنببنلكلؤ Etienne Sava،أنإلىذهبالذي:

ريورديقلمتحتيبدوتصويرهوعظمةأسلويهبكمالكلهالشرقشهدالذيالكريماالقرآن

ترنيملهاآياتفيمنظومفالقرآن.الزجمةفيطريقتهعلىيقعواللوم.سقيمةمملةمقطوعة

بالعر.وليسالعرلثه

متواصلمقالفيالآياتفجمع،عالجهالذيالنصإلىبالًايلقلمريورديولكن

حتى،الغامضةوجملهالجامدةتركيباتهوطأةتحتالأسلوبوجمالالمعنىكرامةفيهضاعت

الأصل.لذاكترجمةهيالسقيمةالترجمةهذهأنيعرفأنالإنسانعلىليصعب

كمالفيآيةالقرآنهذاأنالِإطلاقعلىيتصورأنيمكنلاالترجمةلهذهالقارىءوحتى

."بالعربيةالتعبير

النصترجمةعلىتعينهأخرىمصادرلهكانتأم،العربيةعنحقاترجمريورديهل

اللغاتفيلهسابقةتراجمهناككانت؟إليهاوصلالتيالممزقةالرهيبةبالصورةالعربي

علىريورديكانفهل،والهولنديةوالإِيطاليةوالألمانيةاللاتينيةفيترجماتوهي،الأوروبية

،بثيءأجزمأنهأستطيعلا؟والتركيةالعربيةيتقنكانبينماالأوروبيةاللغاتبهذهعلمغير

معرفةعلىكانأنهالمؤكدولكن،وحياتهريورديلشخصيةخاصةدراسةإلىيحتاجفالأمر

.سعديشعرمنهاترجمالتيباللائينية

692:صاوالغربإالاسلامدانييلنورمانانظر+-

.(م606؟-1915)اصتانبولفيفرنساسفريبرانديسافاريفرانواغيروهو34-
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شكلعلىظلتوالتياندرياسلجوناسالأراجونيةباللغةترجمةعلىريوردياطلعهل

!يكلةفيزاتيفافيسكانمنوهوقسيسًاوأصبحالِإسلامعنارتدإنهيقاللطبيبوهيمخطوط

فايخسيا؟

التيبالزجماتالتأثردونكلونيديرترجمةمثلذاتهفيبدايةريورديعمليعتبرهل

سبقته؟

ظهرتإنفماوالانتشارالعدوىفيكلوفيديرترجمةفاقتحالأيعلىريورديترجمةإن

فيترجمةكأولام964عامروصألكسئدرترجمهاحتىالفرنسيةفيم1647عام

الِإنجليزية.فيام688عامتيلور.رتبعهثم،الإنجليزية

الهولندية.إلىجلازماخرام657عامفيثم،الألمانيةإلى""لانجترجمهاالعامنفسوفي

-8916-6916-1658أعوامفيعديدةطبعاتذلكبعدجلازماخرترجمةطبعتوقد

997 - 1734 - Ivrlام.

بوستينكوفعنهانقلعندماام716عامالروسيةإلىريورديعدوىانتقلتثم

الروسية.فيم0917عامفكينفريوثمكانتمايرا)ديمزي

صهيونجبرائيليسمىمارونيلبنافيبراهبريورديعلاقةاحتماللأبينهناوأستطرد

.(بلبنانأهدنإلى)نسبةالأهدفي

امOVIسنةاليونانيالمعهد(587I-)1572عشرالثالثغريغوريوسالباباأسسفقد

القادمينالنصارىالشبانتعليمتأسيسهمنالغرضوكان.ام584سنةالمارونيوالمعهد

الكاثوليهي،المذهبتعاليمثرمنبلدانهمإلىعودتهمعنديتمكنواحتىالثرقمن

بأوروباالبقاءالمارونيينالشبانبعضفضلوقد.هناكالبروتستانتيةالتبشيرلحركةوالتصدي

وفي،وباري!بروماالعربيةالكتبن!ثرفيكبيرًادورًاهؤلاءلعبوقد.دراستهمإنهاءبعد

هؤلاءبينومن.الكتبونثروالترجمةبالتدريسوذلك،بأوروباالعربيةالدراساتتدعيم

ويوحناالرزيوسركشعميرةوجرجسالحاقلافيوإبراهيمالأهدفيصهيونجبرائيلنذكر

الحصروني.

(ام1915.106)استانبولفيفرنساسفيرمنصببرانديسافاريفرانسواشغلوقد

النصارىقوةاستغلالإمكانيةفيهعرضكتيبًاألفوقدام(614-)8016رومافيثم

العثمانية.الدولةلِإزعاجبالشرق
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السفيرعودةوعند.بالشرقتوزيعهابقصدالنصرانيةالكتبلنشرشرقيةمطبعةأسسوقد

الأهدنيصهيونجبرائيلهمامارونيينمعهاصطحبرومامنقادمًاام615عامبارش!الى

وما-العربيةوالحروفالقوالبمعهحملرومافيأسسهاالتيمطبعتهومن.النصرانيويوحنا

هذهوكانت.باريسفيجديدةمطبعةتأسيسبقصد-العهدذلكفيالمطابعفيماأثمن

للحروفمجموعاتوهي،بالقسطنطينية)قامتهمنذحفرهاعلعملقدوالقوالبالحروف

تأليفمنأجزاءخمسةفيالنحوصناعةفيكتابًاالمطبعةهذهونضرت.أحجامثلاثةفيالعربية

إعدادفيصولاكديوجاكصهيونجبراثيلشارككما،الحمرونيويوحناصهيونجبرائيل

وأعاد،ام645عامفيذلكوكان،اللغاتالمتعددالمقدسالكتابلطباعةالعربيةالأحرف

التوبة.مزاميىسبعةكتابطباعةصهيون

الحاقلانيو)براهيمالحصروفيويوحنا!هيونجبىائيلفيهاشتركالذيالكبيرالعملأما

والمسماريةالعربيةوهيلغات)سبعاللغاتالمتعددالمقدسللكتابالعربيالنصاعدادفهو

عام(Lejay)لوجايأصدرهوالذيوالعبرلة(واللاتينيةوالسريانيةواليونانيةوالكلدانية

f1lito.

جزئية،ترجمةوهي،اللاتينيةباللغةالكريمللقرآنبترجمةقامصهيونجبرائيلأنكما

ترجمةبعدالكريمالقرآنلترجمةمحاولةثالثالترجمةهذهوتعتبر.ام063عامذلكوكان

aliger)الجزئيةشرشييهسكالييهوترجمةالكيتونيروبرت Cherchait)!ام957عامس.

معيعملوكان،والطباعةوالنثرالترجمةامورفيمتمرسرجل-)ذن-صهيونفجبرائيل

سافاريمطبعةفيولعملباري!فييعيشوكان،براتديسافاريالسابقفرنساسفير

حينئد.الوحيدةالعربية

الإِسكندريةفيسفيرًاوكان،ام647عامالكريمللقرآنالفرنسيةترجمتهريورديوأخرج

يعلمكانوأنهبدولا،سافاريالسفيربزميلهمعرفةعلىكانأنهبدولا.أيضًاواسطنبول

يعلمكانكما-فريدةعمليةكانتالوقتذلكفيوالطباعة-سافاريL+AiCالتيبالمطبعة

القرآنترجمةبصددأنهداموما،واللاتينيةبالعربيةدرايةعلىالشرقمندارسينبحضور

والهولنديةوالألمانيةالِإيطاليةإلىنقلتوقد)كلوني(باللاتينيةترجمةوتوجدالعربيةمنالكريم

كانت:التاريخذلكفيباريسفيلهوالميسرةالممكنةيورديمصادرف!ن
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تربة-الألمانيةضفايجرسلمونتربة-الإيطاليةأريفابينيأندرياتربة-اللاتينيةكلوفيتربة

)سفاري(لهزميلسفيرعندعملواموارنةدارسينعلىعلاوة-الهولنديةشفايجرسلمون

إلىإضافة،رومافيالمارونيالمعهدفيدراستهمبحكمواللاتينية،أمكلقةالعربيةيعرفون

والفرنسية.الإيطالية

يترجملم-حياتهتاريخفيأبحثأزاللاالذي-ديورديانوالترجيحالشواهدفإنلذلك

المختلفةالزجماتوهي،لهالميسرةالسابقةبالوسائلاستعانانما،مباشرةالعربيةعن

قدصهيونجبرائيلولعل.نفسهااللاتينيةالترجمةعلىعلاوةاللاتينيةالترجمةعناكاخوذة

الفرنسية،ترجمتهمنتظهركماللغايةسيئةتكونوأنبدلاالتىعربيتهفيديورديعاون

تمامًاوتُعرف،تصححأنيجباالعربيةعن9الكريمللقرآنديورديترجمكلمةإطلاقوان

اللاتينية.يعرفأنهملاحظةمع،ترجمتهفيعليهااعتمدالتيمصادره

ويعمعدواهاتنتقلبلأصلًابهاوضعتالتياللغةعلىشرهايتوقفلاالسيئةوالزحمة

أنهاأشكالتيديورديترجمةفيكماعديدةأخرىبلغاتلزجماتأصلأباستعمالهاثرها

.العرىالأصلعلىتربت

جزءينفيتقع،بأمسزدامام734عامطبعةوهيالكاتبمجموعةفيالموجودةوالنسخة

أمامويجلسوالعمامة،التركياللباسيلبسلرجلصورةجزءكلويتصدر،واحدمجلدفي

والخلفية،متعددةتركيةأزياءفيالمستمعينمنمجموعةوحوله،العثمافيالطرازمنماءسبيل

يضعوالذي!المسلميننبيهوبالصورةالمقصودبأنيوحيمما،البسفورلثهومالأشجار

والتيالزجمةفيالعربيةباللغةكتبتالتيالوحيدةالجملةأنالفزعيثيرومما،راسهعلىهلالأ

فقديقينًاالعربيةيعرفلاديور()ديالمقدمأنعلىتدلبطريقةكتبتقدالتقديمفيجاءت

كالتالي:كتبت

إلهلااللهرسول

محمداللُهإلا

فهذه.أعظمفالمصيبةالصورةبهذهالشهادةلفظوكتبحقاالعربيةيعرفكانلاذا

ثمانوفيوالروسيةالإنجليزيةالىوترجمت،بالفرنسيةمرة22طبعتقدالمحرفةالزجمة

أسلفنا.كمابالهولنديةطبعات
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ومنمرسيلياقنصلمنتزكيةلخطاباتصورًاالزجمةمقدمةفيتضعالتيوالشخصية

وأنهابدلا،الفرنسيةإلىالكريمللقرآنبترجمتهيتعلقواضحسببلغير،مرادالسلطان

وقفة.الىتحتا!

أيضًاالمشوهةاللاتينيةكلونيديرترجمةمننسخةهيريورديترجمةبأنالقولويمكن

هناكوليس،ككلتترجمالسورةأننرىالترجمتينكلتاففيالعربيةعنبأنهازعمهرغم

وعنالبيضاويعنأنهاكتبتعليقاتالهوائ!فيإضافتههوالموضوعفيوالجديد.آيات

يبدأهناولكن.اللغةهذهفيلتبحرهالعربيةالمراجعيستعملكانأنهليوحيالدينجلال

إضافةهؤلاءإمكانففي،الحصروفبويوحنا!هيونجبرائيلأمثالالموارنةالدارسيندور

العربي.التوثيقهذا

ترجمةفيرأيناوكما.الإنجليزيةإلىسالجورجترجمةفيالصورةنفستكررتوقد

العربية.يعرفلاكانأنهوثبتأيضاالعربيةعنأنهازعمعندماالإيطاليةإلىاريفابيني

عامماراكيوصلودفيجوترجمةظهورقبلماإلىالأوروبيةالزجماتإنالقولويمكن

التاريخذلكبعدوحتى.كلونيلديرالأولىاللاتينيةالترجمةتاثيرتحتواقعةكانتام896

بماماراكيوسترجمةظهوربعدوذلك،طباعتهايعادكانتالترجماتلهذهالطبعاتبعضفإن

.fIVAAعامحتىتطبعكانتالهولنديةجلازماخرفترجمةالزمانمنقرنمنيقرب

.(م0175-)31612()ْماراكيوسلودفيجوللقسالثانيةاللاتينيةالترجمة

(1)957(لاتيني-)عربيشرشييهسكالييهترجمةأهملتقدآكونف!فيالثانيةأقولعندما

والتي()1646رافوسكريستيانوسوترجمة(0163)باريسالجزئيةصهيونجبرائيلوترجمة

تاثيرهاوغيابوانتشارهاذيوعهاعدمبسببكانوإهمالها.العبريبالحرفالنصفيهاكتب

.الأخرىالزجماتعل

دراستهوبعد.ام612عامنهايةفيتوسكانيبمقاطعةلوكافيولدماراكيوسولودفيجو

عدةوتقلد،وتقواهبصلاحهواشتهر،والسريانيةاللاهوتيةالدراساتسلكدخلألأولية

دزسوقد.والعربيةوالكلدانيةوالسريانيةوالعبريةاليونانيةاللغاتأثناءهادرسمناصب

وعندما.السابعكليمنتالبابابأمربروجنداكليةفيثمبروماسابينزاكليةفياللغاتهذه
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جيصسانصَللقديسانهائظنوكان-أسبانيامنوردتالتيالوثائقبعضاختبارمنهطلب

المسلمينبعضعملمنتكونانيمكنبل،القديسلذلكليستأنهاماراكيوسبين

للعملاختيارهإلىعثرالحاديأنوسنتبالباباحدامما.المسيحيينخداعارادواالذين

تواضحلولاالكنسيةالمناصبلأعلىيرفعأنيمكنوكان.عليهالكاملةئقتهوأسبغ،عنده

للقرآنجديدةلاتينيةترجمةفيشرعالبابامنوبتوجيهات.للمناصبورفضهصاراكيوس

أربعينبعدعملهمنانتهىوعندما.الدينيوللجدل،المسلمينعلىللردوذلك،الكريم

الترجمةعلعلاوة،العرببالقرآنيالنصكتبوفيها(مجلدات)عدةسطرقدكانصنة

ذلكوأتبع،شرحهافيالمسلمينرأيأوردثمالآياترقمالمرةهذهوفي،الحرفيةاللا-لينية

الكريم.القرآنعلىالجدليوالهجوموالرفضبالنقد

منهاكثيرةأخرىمكتيةومجموعاتالفاتيكانبمكتبةالاستعانةحريةلمراكيوسكانتوتد

ومكتبة،ملاسيموسكاميلليالكاردينالومكتبة،الكارماليةوالمجموعة،المارونيةالمجموعة

فيثمام896عامالإيطاليةبدوامدينةفيمرةأولترجمتهوطبعت.وغيرهاالماروفيإبراهيم

172عامليبزج Iرنيشي.لكريستيانمقدمةمعم

Ludovicoهو-35 Marraccioأوiusأش-LudovicusMarraولودفتي،بالإيطاليةمراتثيولويجى،باللاتينيةوذلك

وجد-مراتثيوأحياثامراكياحياناتكتبوالتي-مراكيوسكلمةونطق.بالفرنيةمرالثيولرلى،بالألمانية

المذكورةالتسمياتإحدىالقارىءوجدوإذا،ماراكيوساللاتهالتسميةاستعملتلذلكاختلاففيه

الخص.لنفىأنهافليعلم

.8916روماطبعة

Volum I Prodromus ad refutationem Alcorani

Volum 11 Alcorani textus universus......... exarabico idiomate in latinum traslatus........ auctore

8916.Ludovico Marraccio_ Patavii

.ام721ليبزجطبعة

Mohamedis.أ.هـ Filii Abdallae Pseudo- Pro- Phetae Fides islamica

a Mohammede conscriptus est. Latine versus Dec5++لا+Alcoranus ex idiomate arabico, quo

1721.Ludovicum Marraccium........ Cura et opera .M Christiani Reineccii Lipsiae

ئلاثة،المجلداتأن،123-اIV:ص،اAyr-2191الرقيةالدرايماتمجلةفيروسدني!ذكر

عامبادوافيوالمطبوعةباستافبولالإسلاميهَوالفنونوالثقافةللتاريخالبحوثمركزفيالمحفوظةالنخةولكن

أنهرالخلافهذاسببيكرنوقد.جزئينفيطبعتالثلالةالمجلداتانأي،جزئينفيمطبرعة8916

للاهوتهارتفوردمؤسمةفيذلكاكثفوقد،واحدةمرةالئافيوالجزء،مرتينطغترتجهمنالأولالجزء

.المتحدةبالولايات

0of Marracci's Alcorani Textus Universusا.DuncanBrockway, the second edition of Vol
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ونشرتام624عامحلبمطرانمنبمبادرةالعربيةاللغةإلىالِإنجيلترجمةفيشارككما

16عامرومافي Vام.

منوتجريحًاهجوئاأشدكانتماراكيوسترجمةإنالقوليمكنفإنهيُقئمأنللثركانوإن

عمقًاواكثرمصادروأوسع،ترجمةوأدقالكريمللقرآنومُحادةجدلًاأشدفهي،سابقتها

اللغاتمنالعديدمنمتمكنزاهدعالممنسنةأربعينيستمرعملبينفششان،وخبثًا

الكيتوفيروبرتوبين،بالكتبغنيةومجموعات،الكناثسمكتباتيدهوتحت،الشرقية

المراجع،هذهكلعندهولي!،واحدةسنةفيوهاجموسبترجمالذيالرياضيالفلكي

أربعيناستغرقتفنيذاأنشكولا.الشرقيةباللغاتالمعرفة-ماراكيوسمثل-يملكولا

سابقه.منشرُّاأكثريكونلِإعدادهسنة

اللغاتفيالترجماتعلىالأكبرالمؤثرهيالأولىاللاتينيةكلونيديرترجمةكانتوإذا

الأكبرالمؤثركانتماراكيوسترجمةفإن،عشروالسابععثرالسادسالقرنينخلالالأوروبية

بينالفرقوبقدر.عثروالتاسع،عشرالثامنالقرنينفيالأوروبيةاللغاتفيالترجماتعلى

المتاثرةالأوروبيةالترجماتبينالفرقكانالأكاديميةالناحيةمنوالثانيةالأولىالزجمتين

ارجاعفيمكنريورديترجمةبتفاهةقل!نافإذا.بالثانيةالمتأثرةالأوروبيةوالترجماتبالأولى

اكثرصالجورجترجمة)نقيلوإذا،كلوفيترجمةوهي،منهأخذتالذيللنبعذلك

سابقه.مندقةأكثرترجمةلهقدمفمراكيوس،بديهيفهذاوتيلورروسترجماتمنأكاديمية

دانيدوترجمةالكلوني()عنشفايجرسلمونترجمةبينالألمانيةفينجدهالذيالفرقنفسوهو

.الصوتمصدرمعيتطابقالصدىفرجع.ماراكيوس()عننريز

النظروجهةفضَلفقد،الكلوفيبيترترجمةمقدمةلثهماراكيوسترجمةمقدمة%ن

احكامًاأكثربطريقةالهجوملهذاومجددًا،الإسلاملمهاجمةإهمالهاعليهاناعئا،النصرانية

أصبحتإنهاحتىالكلونيترجمةمنأدقاللغويةالناحيةمنوالترجمة.سابقهمنوتقدئا

الإنجليزية.سالجورجلترجمةمصدرًا

اللاتينية،الترجماتعلىجديدةليستماراكيوسأثارهاالتيوالشبهاتالنقدروحو)ن

بعض.فييصبفبعضها

لمدفالإسلامونبيالِإسلامأنيثبت(نيحاولترجمتهمقدمةفي(Prodromus)سماهوفيما

عنيدافعثم،النصرانيةم!ثلبالمعجزاتيدغملمالِإسلاموأن،السماويةالكتبفييُذكرا
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يدافعكما.بأيديهمكتاباتهمالمسيحيوقيفسدأناستحالةوعن،التثليثفيالمسيحيةالفكرة

)ياهمتهماالإسلاموكاجم،الِإسلامبعكسمتعددةكثيرةمذاهبإلىالمسيحيةتشرذمعن

!!الجن!فيوالإغراقبالعنف

.ونقدهالاشيئايغادرلمف!نهبآيةآيةالترجمةنصمعوردوالذي(Refutations)سماهماأما

:ماراكيوسيقول.الإسلامفيالنصرانيةقالتهماكلفيهجمعقدانهالقولويمكن

بهذهلثقتيليىذلكف!ن،العربيةالمصادرمستعملأيكيهزالرسولسيرةأصدعندما

بسلاحثا،وليى،همبسلاحهمنهاجمهمف!نناالدينأعداءنحاربعندماولكن،المصادر

أكبر.سعادتناتكونعليهمننتصرعندماف!ننالذا

:لماراكيوسالثانيةاللالينيةالترجةأثر

عننقلًاام307عامالألمانيةإلىبالترجمةنريزدافيدقام،ماراكيوسترجمةظهوربعد

عامصال)36(لجورجالإنجليزيةالترجمةهيانتشارًاالترجماتاوسعوكانت.ماراكيوس

والتي،الأولىاللانينيةالكلونيلقرجمةالصدىرجعهيريورديترجمةكانتوإذا.ام734

الصدىرجعكانتسالجورجترجمةف!ن،الأوروبيةاللغاتإلىالتهجمميكروبحملت

ايضًا.الأوروبيةاللغاتإلىافكارهنقلتالتيالأداةوكانت،ماراكيوسلرحمة

1736اح!eسالجئي36- - 916 )V George)

وتلقى،لدنفيتاجرايعملكانسالصاموئيلأبوه،7916عامحواليكنتتمماطحةفيسالجورجولد

Inner)بمعبدكطالبالتحقثم،كانترلريفيسكرلكنجزفيتحليمه Temple)عام.IVY.

اصستالتىالمسيحيةالمعرفةتقدمجمعيةلبحثلندنالىنجريصلمرنانطاكيةبطريركارسلالعامنضوفي

Middleالأو!)المجد Temple)سلمونأنويظن،النصارىلاشعمالالعربيةباللغة)نجيلبإصداربالقيام

كان،حلبمنوهويونافيDadichiدادلثيولدعىالملكترجمانانكما.العربيةعلمهمنأولكاننجري

الرقية.اللغاتيحلمه

للإنجيلمصحخاليكونخدماتهعارضاللجمعيةتقدمف!نه،العربيةمنجورجتعلمهالذيالكمكانومهما

.المذكورةللجمعيةمحامئااصغأنهعلىعلاوة،كلهاثروععلىمثرفًااصغطوصرعان،المذكورالعري

Dicdonaire،الفلسفي)القاموسكتابهفيفوليززعم Philosophiqueفيعامًاوعرينخمسةأمضىجررجأن

ماتفقد،حياتهمدةتؤكدهالإطلاقعلىعليهدليللاوالذيفوليترفيهوقعالذيالخطأوهذا.العرببلاد

الدينعنمهةمقدمةمعام734عامالكريمللقرآنترجمتهوظهرت.عمرهمنالأربعينيبلغولممحمومًا

عامبالقاهرةوطبعت،الحرب!هاضمامينالعربيةإلىنقلهاوقد،والتجريحواللغوبالإفكخاهاالإسلامي

وبوصطنونيويوركوفيلادلفياوضيكاغولندنفيطبعة501الآنحتىطبعتترجمتهظهورونذ،ام139

وباري!.
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تابعًااللاتينيتينالترجمتينمنلكلأننرىوفيه،التاليالجدولمنذلكملاحظةويمكن

الأوروبية.اللغاتباقيعلىتأثيرهماوزعرئي!ا

الرئيسالتابععننقلتالتياللغاتاالرئيسالتابعااللاتينيةالزجمةاالقرن

16

17و

ريورديكلونيديرترجمة

)فرنسي(

لفرنسيةا-نيةلألماا-يةلهولندا-ليةيطالإا

(لغات5)لروسيةا

الألمانية-اللاتينية-الفرنسية-الإنجليزيةسالجورجماراكيوسترجمة18

الألبانية-الإِيطالية-الهولندية-الروسية()إنجليزية91و

لغة(ا1)التشيكية-المجرية-البلغارية

م!0175عامبالفرنسيةلهترجمةتلتهاحتى!ر!تخمن!يةترجمةكادتفما

الفرنسيةفيم5184عاموكازيمرسكي،الفرنسيةفيام783عامسافاري.كعنهانقل

عامالروشةفيسالجورجثم1746عامالألمانيةفيسالعنأرنولدتيودورثم،أيضًا

lusوكازيمرسكيسالعنونيكولاييف،م4841عاملمجهولبالروسيةسافاريثم،م

)37(بانزيريوجيوفاني،ام985عامبالهولنديةبتافيافيكولييهثم،ام864عامالروسيةفي

ألوميتكوثم،ام872عامبالأسبانيةديلابوبيلاأدرتيزيخنسنتئم،ام882عامأيطاليافي

ئم،بالبلغاريةام019،م2091عامليتزاف!يكولاس،ام219عامبالألبانيةيزيقافز

المكانحاجزحطمتقدماراكيوصأفكارأننجدوهكذا.`""عامالبلغاريةفيتيموفوت

الذيكالوباءفهي،اللغاتبشتىالأوروبيينرؤوسعلفاسدًادمًاتنزوأخذت،والزمان

.سنواتعدةبعديظهرأوآخرمكانإلىفينتقليعوقهمايجدلاحتىيستشري

مضبوطة،عامةبصفةماراكيوسترجةإن9:ماراكيوسترجمةعنسالجورجيقول

محمد.بدينعلمعلىليسوابمنخدعتقداكنلمإنالفهمسهلةحرفيةولكنها

ماراكيوسهوالأص!فإنالحالتينكلاوفي،سالعنوليستسافاري.كعنالترجمةهذهأنشوفانيعتقد+-.

,Szdmajerمجريةترجمةأول- Imreاعام'Aiماراكيوسعنمأخوذةام.

Veslyاجنازفيسليدماراكوسعنكانتالثيكيةاللغةالىترجمةاولأنجفريآرلْريقول- Ignacعام

.ام139
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ضخمللقرآنونقدهردهولكن،شكولاكبيرةفائدةذاتكانتاضافهاالتيوالشروح

.الموضوععنخارجًايكونوأحيانًاشافٍوغير،منهطائللاكبيرمجلدالىعمله

لمإن،بالجميلالعرفانوعدمبالذنبوأشعر،مفمِدًاكانأخطائهبكلفالعملوعمومًا

.001عليبفضلهأعترف

فيسنةأربعينأمضىوالذيالمئقفالراهبهذاماراكيوس9:فيقولسافاري.كأما

ك!االآياتترجمةإلىعملهتقسيمفيالصحيحالمسارترجمتهفيسارالقرآنعلىوالردالزبة

غيرفريدعمليدهفيالذيالنصأنونسي،حرنيةترجةترجمهاأنهكير،الأ!ليالنصفي

.عادي

فقدأنوبعد،بربريةلاتي!ن!يةلغةإلىالكلماتنقلبل،القرآنمعانيعنيعبرلمفهو

.ريور"ديترجمةمنافضلتزاللاترجمتهفإنجمالهكلالأصل

ادعاءمنالرغموعلى.ترجماتهمفيماراكيوسعلىواعتمدوااستفادوامنأقوالهذه

ترجمةبفضليعترفلمإنبالذنبيشعرأنهإلاالعربيةعنكانتترجمتهبأنسالجورج

منهناككانوكأنه.محمددينيعرفونلامنخدعهقديكونأنيخشىأنهكما،ماراكيوس

قديكونواأنوضي،بهامعرفتهمتماممنمتأكدغيروهو،العربيةعنبالمعلوماتيمده

.ضللوه

حتىاللغاتمنغيرهاوفيالإِنجليزيةاللغةفيطويلةقائمةسالجورجطبعاتقائمةإن

.ذكرتكماالفارقةالعلاماتمنأصبحتالزجمةهذه)ن

ضلالدليلأخطاوإن،الموجهَساءالموتجَهساءفإن،فيهبماينضحالِإناءأنشكولا

لأوروباأذنالذيالأخضركالضوءكانتافقد،اللاتينيتانالزجمتانأحدثتهماوهذا،التابع

أنهإلامباشرةالعربيةعننقلبانهبعضهمادعاءرغماثريهماباقتفاءلغاتهاشتىفيكلها

ترجمته.فياللاتينيةالجذورإلىرجوعهإلىللإشارةويعوديتراجعماصعان

علىتكرنتكادالأوروبيةاللغاتأنبسهولةالملاحظةيمكنالمرافقالملونالجدولومن

مماأخرىأوروبيةلغةطريقعنأومباشرةإمااللاتينيةالزجماتعلاعتمدتقد-إطلاقها

اهتمام039البلغاريةباللغةمثلًاتوموف.س.سفزجمة.سوءعلىسوًاالزجمةيزيد

عنالألمانيةعنمأخوذةالترجمةوهذه،هوبهمحسأرنستيدعىألمانيبشربإخراجها

الرحلةهذهمثلأنشكولا.العربيةعن)ماراكيوس(اللاتينيةعن)سال(الإِنجليزية
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اللغةإلىوصلت)ذاحتىوتمرقستلتويوالمبثرينالرهبانأيديبينالقرآنيةللكلمةالطويلة

النصرقراءةعنبلغاريافيالمسلمينسيوقفنصرًاالوقتذلكفيالكنيسةاعتبرتهاالبلغارية

بذلكالبلغاريةالصحفوتنوه،الجديدالقميءالمولوعنهبدلًاليستعملوا،العرببالقرآفي

بزبتناقرآنهمعنالمسلمينوسنفصلهوبهأ9الألمافيذلكنعلها"لقد:ققولالإنجاز

.(الجديدةالبلفارية

البعثاتقامتوذاعتانتشرتأنبعدصالجورجترجمةأنالسخريةيثيرماأكثران

.إ)38الإسلامفي)مقالاتاسمتحتمصرفيالعربيةإلىبزجمتهاالبروتستانتيةالتبشيرية

اللاتينيةإلىالعربيةمنالطويلةالرحلةهذهبعدالزجمةهذهكانتكيفأدريولا

عبثواكيفأعيننابامنرىأنيمكنحتىمايومًاالترجمةهذهأجدولعلي.فالعربيةفالإنجليزية

غيرهمكتبعلىفانهالوا،كتبهممنحرفرامايكفهملموكأنه،الكريماللهكتابوحرفوا

فيالمسلمونحفظهالذيالمحفوظالكتابمنينالواأنهيهاتوهيهات.وتبديلًاتحريفًا

منوتعالىسبحانهاللهحفظهوالذي،والسطورالقراطي!فييحفظانقبلوالصدورالقلوب

.سماواتسبعفوق

،أخرىلغةأيإلىأوالعربيةإلىالإنجيلبتربةقاممسلمًاانالإِطلاقعلىأصمعولم

المسلمينجانبمنتكنلمالجهلعنالنابعأو،المقصودالخاطىءوالفهموالكراهيةفالعداء

.النصارىجانبمنكانتوانما

منذ-توقفودون-أخرىبعدمرةالكريمالقرآنترجمةالأوروبيونيحاولتُرىيافلماذا

عامًا؟845

لهم؟الكريمالقرآنبتحديشعورذلكهل

المحكم؟الربانيالقرآنيالنصهذاترجمةفيفشلواأنهمام

الفغمنالفزعأثارهوفضولاً،للاستطلاعحئاكلونيةلاتينيةترجمةأولتكونقد

مع-الآنحتىيترىيزاللاالذيالزاجممنالطوفانهذاشانماولكن،الإسلامي

معجزنصمعواستحالةصعوبةالأمرويزداد-المُسليالهينبالعملليستالزجمةأنملاحظة

؟إالكريمكالقرآن

.S .M Zwemmer, Translations of the Koran, The Moslem world, Vol. V )1691( 261-244 .p - rA

عنمصرفيالتثيريةالبروتتانيةالبحثاتبراسطةالحربيةالىسالجررجقرجمةترجمتلقد-

1of(.)أهو Islam. New Edition Vol. V Leiden!ه!ه!!ع!ا"عح
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؟ترىياالإصرارهذاسببسا

وبقرآنهم.بالمسلمينيُرادمالناليكشفواالدارسيناعناقفيأمانةالتساؤلهذاأترك

ال!يجة:

متداخلة:مراحلبعدةمرتقدالأوروبيةالترجماتبأنالقوليمكن

عثر:الثامنحتىعث!رالحاديالقرنمن-ا

.الاششراق()بذرةاللاتينيةإلىالعربيةمنالترجمةمرحلة-أ

.سو!ا(الترجمات)أكثرالأوروبيةاللغاتإلىاللانينيةمنالترجمةمرحلة-ب

الحديث:العصرفي-2

المستشرقينبواسطةالأوروبيةاللغاتإلىمباشرةالعربيةاللغةمنالزجمةمرحلة-ج

كتبها.ودرسالعربيةوعرفالاستشراقساعداشتدانبعد،وأضرابهم

ليبراليةمعالأوروبيةاللغاتإلىالزجمةميدانفيمؤخرًاالمسلميندخولمرحلة-د

الدينيةالمترجممشاعرعنالنظربصرفالترجمةلموضوعالمجردةالعلميةوالنظرةالعصر

مسلما.يكنلمإن

أصابععلىتعدالتيالقليلةالترجماتبعضهناكبأنالقوليمكنفقطالأخيرةالمرحلةوفي

غير-كاملةترجمة045علىزادتوالتيمجتمعةالأوروبيةاللغاتترجماتفيالواحدةاليد

الموضوعية.منشيءعلىبأنهاالقوليمكنالتي-الجزئيةالترجماتمنمئات

بالترجمةبدءًا،الأوروبيةالبلدانفيالترجماتبهامرتالتيالمراحليبينالسابقوالتقسيم

الفتيل.أشعلتالتيالأولىاللالينية

اللاتينية:النصرانيةالنظروجهةيمئلآخرتقسيماهناكولكن

مراحل:بعدةالكريمالقرآنعنالمختلفةالنصرانيةوالكتاباتالزجماتمرتفقد

هذهوفي.سبقكمااللاتينةإلىالكريمالقرآنترجموفيهاام(025-011)0عاممن-أ

والدارسين.الرهبانبينالإسلامبدراسةالاهتمامزادالفزة

حدامما،واندحارهاالصليبيةالحملاتتراجعبدأم(0014-)0125عاممن-ب

متأججة،الصليبيةشعلةعلحفاخماللِإسلامالعداءنغمةمنتزيدبأنبالك!نيسة

.المدةهذهخلالكتاباتهمفيذلكملاحظةهـلمكن،التراجععنوتعويضًا
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وتأججتاستعرتثم،حينإلىالتحريضجذورخمدت(ام005-0041)عاممن-ج

الحقدوأيقظ،الجروحنكأالذيالقسطنطينيةفتحعاموهو،ام453عامأخرىمرة

الصليبية.حروبهفيانهزاماتهإثرقليلأهدأأنبعدأخرىمرةالصليبي

اطلاعهمبعداكتشفوهوهمفيتعيشوالنصرانية،الأولىالكلونيةاللأتينيةالترجمةومنذ

،وحواءوآدموإبراهيموموسىبعيسىيؤمنونالمسلمينانوجدوافقد.الكريمالقرآنعلى

منمشوهةصورةإلاهوماالِإسلاموأن،والنصرانيةالِإسلامبينالتشابهمنكثيرًاهناكوأن

.1()كذالمسيحب

انحرافاتمنشابهمماوتنقيةالقرآنبدراسةالممكنمنفإنه-رأيهميْ-المنطلقهذاومن

المسيحية.حظيرةالىبالمسلمينالعودةيمكنفإنه،النصرانيةعن

كتابهفيوخاصة،الكوزينيقولاسكتاباتفيواضحةبصورةالفكرةهذهظهرتوقد

Cribratio)القرآنتنقية Alcorani)فيالمحفوظةاللاتينيةالترجمةعلىهذهكتابتهفياعتمدوقد

بتوقيعوالممهورةباريسفيالأرسينالمكتبةفيحالئاوالمحفوظةالوقتذلكفيكلونيدير

Bibliothequede)المترجم 'L arsenal-Paris).

كتابأهمهاالكريمالقرآنعنظهرتكثيرةأخرىكتاباتعلىأيضًااعتمدكما

Ricoldusof)أالدومينيكافيالفلورنسي"ريكولدوس MonteCrucis)بعنوانPropunaculum)

(Fideiام906عامفينيسيافيوالمطبوع.

بيوسالباباتجرأ-المسيحيةمنأدنىأوقوسينقابالمسلمأنوهو-المفهومهذاتأثيروتحت

بيزنطة.لأباطرةخليفةليصبحالنصرانيةإلىيدعوهالثانيمحمدللسلطانرسالةًفأرسلالثافي

باقترابالداعييداعبالخيالأخذالدعوةهذهعلىبالردخاطرهالسلطانيكلفلموئا

الصليبية.بحروبهمحاقتالتيالكارثةبعدالشرقفيسهلنصر

الكنيسةلغةاللاتينيةاللغهَإلىالكريمالقرآنترجمةبأنالقوليمكنفإنهالنهايةوفي

تخطيطسابقعنكانتبل،فقطالاستطلاعحبأثارهأكاديمئاعملاًتكنلمرجالهاوبأيدي

اعتكافثم،العربيةلدراصةعديدةلسنينالبعثاتإرسالالىتنفيذ.احتاج،وتر!د

اكبررهبانرئيسوإشرافوبمساعدة،مسيحيةدينيةصلطةأعلىبتوجيهللتربةطويل
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ظنوهعماالبحثهوهذا!نوالأخطر.كلونيرهبانيةبهاوأقصد،الوقتذلكفيرهبانية

منعندهمأهمفيهوالطعنالقرآنعلىالردفكان،الظنونمنشابهما(وأخطا!أواختلافًا

فاقتالتىوردودهمطاعنهاستكمالفيجاذاكانللقرآنطعنهفيماراكيوسإنحتى،ايرجمة

موضوعيةعليهامفضلاًحوتممامشمئزًاسالجورجإليهاوأشار،وردودهمسابقيهترجمة

المسلمين.معالتعاملفيأفضلتكونقدماكرةمهذبة

ترجمته:مقدمةفيالماكرهذاقال

المشينالسبابأستعملأنقرآنهأوجم!محمدعنالتحدثعندلنفسيأسمحلمأإنني

للمجادلة.أسلوبأقوىأنهاضدهكتبواممنالكثيرونظنهاالتياللاأخلاقيةوالتعبيرات

والأدببالحكمةالموضوعمعالجةالملائممنأنهوجدتفقد،الصحيحهوالعكسولكن

ارتكبهاالتيالأبديةالجريمةكمدى،الموافقةتستحقأنهاأعتقدالتيالأساسياتعلىوالموافقة

(01)1874(سالجورج...البشريةع!مزيفًادينًابفرضه

الشبهاتوأثارواورفضواونقدواوهاجمواوحرًفواالعزيزاللهكتابالقومترجملقد

ونيف.لغةعرينفيبلواحدةلغةيخاليسذلكوكل-يزالونولا-

كله؟هذامنموقفناهوفما

؟الهجومهذاإزاءنفعلهأنعلينايجبوماذا

بماونحنالعالمينربكتابعلىليعتديقلمًاأمسكمنلكلغاربهعلىالحبلنتركهل

!؟جاهلونأوغافلونإمايجري

خاصة.العالميةالإِسلاميةالمنظماتومن،عامةالمسلمينمنموقفإلىيحتاجالأمرإن

..الكريمللقرآنعالميةهيئةإلىيحتاجالأمرأنتصوريوفي

فهناك،الميادينشتىفيمختلفةمنظماتمنهنبعتالذيالِإسلاميالعالممؤتمرهناواناشد

الإِسلاميه،والثقافةوالفنونللتاريخالأبحاثمركزمثلالمؤتمرعنومنبثقةتابعةأجهزة

للعلومالإِسلاميةوالمؤسسة،الإِسلاميالحضاريالزاثعلىللحفاظالدوليةواللجنة

الإِسلامية،الدولإذاعاتومنظمة،للانباءالإِسلاميةوالوكالة،والتنميةوالتكنولوجيا
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العالميوالاتحاد،الإِسلاميالفقهومجمع،والثقافةوالعلومللزبيةالإسلاميةوالمنظمة

للتضامنالرياضيالاتحادلهافإنالرياضةوحتى،الدوليةالإسلاميةالعربيةللمدارس

والِإعلاميهَالثقافيةالميادينكلفيدوليةمنظمةجهازًااويجدالِإنسانويكاد،الِإسلامي

اللهكتابخدمةعلىتقومدوليةمنظمةعداما،وال!نةالسيرةوفيوالفقهيةوالِإسلامية

العزيز.

."الكريمللقرآنالعالميةالهيئة9فكرةتبنيإلىالإِسلاميةالأمةأدعوإنني

العالميدعمهاالِإسلاميالعالممؤتمرعنالمنبثقةالعالميةالقرآنمؤسسةإلىحاجةفيإننا

باسمالتحدثمنيمكنهامما،والمعنويةالأدبيةالصفةعليهاويضفي،مادئاالِإسلامي

القرآنخدمةفيالِإسلاميالعالمستمثلفهي،أجمعينالمسلمينعننيابةالكريمالقرآن

وتفسيرالمعتديومتابعةالتحريفوكشفعنهوالدفاعوتفسيرهوطبعهوتوزيعهونثرهالكريم

ترجماتمنيصدرماورصد،وأولوياتهاحاجاتهاحسبالِإسلاميةللشعوبالعزيزاللهكتاب

ومحاربتها.العالمفي

للقرآنالصافيةالمعانيوبينالأوروبيينبينسذاوتوابعهااللاتينيةالترجماتأقامتلقد

والمسلمين.للِإسلامشديدينوكرهًاعداوةوأورثتهمالكريم

.ونورهدايةمنعندناماللعالمونبِّينونبفَغ،المبادرةبزمامنأخذلأنالأوانآنقدولعله

الناسإكعليهأنزلهمابتبليغعليهوسلامهاللَهصلواتالكريمورسولهوجلعزاللهامروقد

.الأحكاممنعليهمخفيماببيانأمرهكما،كافة

لًةبىَالئَهُرِسَابَفَغْتَفًاتَزتَفعَلإِنوَزَتكمِنمَماأُنزليَإِفثَبَلخِاَلزَسُولُجمأَيها:تعالىقال

تبهَفِرينَاَلقَؤمَاَلَايَهْدِىاَلتَهَإِنَاَلنًاسِمِنَيَقصِمُثَ

وَرَخمَةَوَممدىاخئَلَفُوأفِيةِالَذِىلَهُصُقُبَئنإِلااَتكِتثأَنزَئاعَلتكَوَمَاَ:تعالىوقال

ئِقَؤيريُؤمنُوتَ

أَ!زًاَلاسِوَصنلإيمورلبِهنبَثِ!بمللنَاسِأَزسَائكإلاصَاَفَةوَمَاَ:تعالىوقال

لَايَغدوتَ

المبلغين،أمةوجعلها،الكريمكتابهنشرإكووفقها،الخيرإلىالإسلامأمةاللههدى

قدير.شيءكلعلىإنه،أيديهمبينالذيالنورإلىالهادين
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عربية:هوامش

.ام859مارس،تونس،الثالثالعدد-والمعلوماتللتوثيقالمغربيةالمجلة-ا

.م9791-بيروت-الطليعةدار-أزرقميشيلترجمة،وأوروباالعرب،يونغلوش!-2

الثامنالقرونفيوسوشراوإيطاليافرنسافيالإِسلاميةالفتوحات-رينوجوزيف3-

دار-العربيإسماعيل.دوتقديمالحواشيوتعليقتعريب-الميلاديوالعاشروالتاسع

.ام849-بالجزائرالجامعيةالمطبوعاتديوانمعبالتعاون،الحداثة

دار-سعادةرضاالعربيةإلىنقله،وتأثيرهوترجمتهوتدوينهنزوله:القرآن،بلاشير-4

.بيروت-البنانيالكتاب
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الثاثبلمخصهلا-ء

أفريقيافيالقرآنيةالمعرفةومصادرالأفريقيةالترجمات

العالم.فياستعمالًاالأكثراللغات-

الأفريقية.الإِسلاميةوالشعوبالقبائل-

الأفريقية.الدولفيالمسلمينوعددالسكانعددلحمرمحاولة-

الكريم.القرآنمعانيإليهاتُرجمتالتيالأفريقيةاللغات-

اللغةتعذرتإن،خلالهامنالقرآنليفهمالأفريقيللمسلمتتوفرأنيمكنالتيالمصادر-

العربية.

العربية.التفاسير-أ

الأوروبية.الترجمات-ب

الأفريقية.ال!هـجمات-.

بالسواحيلية.الزجمات-ا

باليوربا.الترجمات-2

الأمهرية.الترجمات-3

.الكريولالترجمات-!ا

.باللوجانداالترجمات-5

الأفريكانية.الترجمات-6

الزولو.ترجمات-7

الهَوْسا.ترجمات-8

الفولاني.ترجمات-9

.الولوفترجمات-01

القاديانية.الديانةترجمات-

.أخيرةكلمة-

والمراجع.المصادر-
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بالغتوحيدعاملوهىِ،والحريةالسيايصيوالاستقلالللسيادةمرادفةاللغةأصبحت

وإذا.اللغةنفسأفرادهيتحدثأنموحدمجتمعأيلقيامالأساسيةالشروطفمن.الأهمية

فإن،والسيادةالسياسيللاستقلالمرادفةاجتماعيةوظاهرةحضاريةضرورةالطغةكانت

متكاملًاحياةنظامالِإسلاميالدينكانوإذا،ذلكإلىبالإضافةدينيةضرورةالعربيةاللغة

أضافتقد-الكريمالقرآنبنزولشرفكوعاء-العربيةاللغةفإن،وإيمانياروحماومنهجًا

الثعوبفإنلذلك،المنطلقهذامنالعربيةأهميةنتصورأنوعلينا،اللغةلمعنىثالثابعدًا

المسلمإلابهايشعرلانعمةفيوتعيش،وقرآنهادينهامعلغتهابانسجامتسعدبالعربيةالناطقة

وجدًاقلبهويذوبالعربيةيعرفلاالذيالمسلمفالأفريقي.اللغةهذهمعرفةمنحُرمالذي

بلغةالكريمالكتابهذامعانييفهملويتمنى،الحكيمالذكرلآياتسماعهعندوخشوغا

تعالى:قال،وآيتهاللهمشيئةولكنها،مباشرةالقرآن

نؤَلِبهُروَأَأَقسِنَنِ!تموَاخنِنَفلأَزضِوَاَاَلشَمَؤتِخَققُهـمقءَاشَهِء

.(22:لروما)

تعبيرأفضلبهايعبرأنويستطيع،غيرهامنأكثرالمرءيجيدهاالتياللغةهيالأمواللغة

أفضلفهيلذلك،قراءتهاأوسماعهاعندالفهمدرجاتاقصىيبلغوأن،بنفسهيجولعما

بها.تعليمهيتلقىأنيمكنهوسيلة

أداةًللدارسالأماللفةاستخدام"بأنيقضيتربويمبدأعلىالإجماعانعقدالسببلهذا

اللغاتتعددهوالتبليغفيتواجهناالتيالمشكلاتمنفإنلذا.!سبيلأفضل!ولتعيمه

وطنيةاعتبرتلغات3منهالغة004زهاءالسكانيتحدثوحدهانيجيرياففي،أفريقيافي

اعتبارالدولةوقررت،لغة49زهاءاللغاتمنلديهاوكينيا،لغة22بهاواوغندا.رسمية

بحيرةبينفيماتشعملالتيوهيالتشاديةاللناتمجموعةاما.الوطنيةلغاتهامنالسواحلية

48علىعلاوةلغة801تبلغفإنها،الوسطىوأفريقياوالكاميروننيجيرياحدودوحتىتشاد

لهجة.
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ماعلىيتوقفالتقديروهذا.لغة0005-0025بينماالعالملغاتعددالعلماءويقدر

.يلي)1(كماوتوزيعها.واللهجةاللغةبينصهانميزالتيالطريقةوعلى،باللغةخنيه

آسيا

يقياأفر

ديلهاالمحيطائرجزا

يكتانمرلأا

وروباأ

الأوسطالشرق

المجموع

لغة6201

)2(لغة0016

الغة340

لغة812

لغة55

لغة04

لغة3051

اللغاتالخمسينيتحدثبينمالغة)3(28يتحدثونالعالمسكانأخماسثلاثةفحوالي

.لأخرىا

على28اداللغاتهذهتكونالتبليغبقصدللتفسيرالأولوياتسلمنقررعندمافإنهلذا

اختيارفيصعوباتتحدثاللغاتالمتعددةالبلادوفي.شيوعًاالأكثرباعتبارهاالقائمةرأس

أفريقيةدولة45هناكتزالولا،وطنيةكلجاتلغاتعدةتختاروقد.للبلادالوطنيةاللغة

المشكلةهذهومثل،الوطنيةلغتهاتحديدفيتبتأوبعدتحددلم)"(أفريقيةدولة52أصلمن

)وهيوالفرنسيةالعربية:هما،لغتانموريتانيافيتوجدأنهإلا،العربيةبلادنافينعرفهالا

.إ(إعربيةدولة

Linguistic.8491ا-عن composition of the Nations of the world. Quebec

العربية.اللغةوهيالقارةثكتسيواحدةمنهالغة0016حواليكلهاأفريقيافياللغاتعدديقدر-2

.انتاؤاالأكثرلغة28ادهذهجدولانظر-3

.إسلا.ثدولة27منها،ريونيرنوجزرمرريتثيوسجزرأضفناإذادولة54العددبصبح-4
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%

12
13

16
17
18
IA
25
21
22
23
24
25
26

vv

28

المتحدثينمجموع

اللغةاسم

الصينية

لإنجليزيةا

نيةالأسبا

هندية

عربية

روسية

بنغالية

برتغالية

بانيةيا

نيةألما

بيةبنجا

فرنسية

جاولة

ايطالية

تيةمارا

تاميل

يةكور

تلجو

نيةاوكرا

تركية

فييتامية

نديةبولا

أردية

كوسالية

نداكا

ججراتية

راجستانية

بيهارية

المجموع

العالمفيامتعمالًاا!ثرااللغات

المعمورةسكانثلثييبلغوالعرينالثمانياللغاتبهذه

بهاالمتحدثينعدد

نسمةمليار

مليون265

YYAمليون

مليون168

ytمليون

ميون142

ميون381

مليون135

مليون117

مليون09

مليون08

مليون68

مليون65

مليون63

مليون62

مليون58

مليون58

مليون55

مليون44

مليون43

مليون43

مليرن93

مليون38

ميون38

3 vمليون

مليون35

مليون32

مليون92

ميون3314

ملاحظات

هيسانج-رو-كانتونية-الماندارينوتشمل

متين.-تايوانية-كان-مينان-هاكا

والأناضوليةالزكية

الأرديةاللغةأتاممنبي

0891(ب)عام
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التيالعراقيلأنغير،العربيةتعلمفيبعيذاشوطًاالأفريقيةالبلادبعضقطعتوقد

ففي.المبضونيسميهاكماالقرآنلغةأوالعربيةاللغةفيالنموهذاأوقفتالاستعماروضعها

عثرةحجر)7291(الصومانيةاللغةلكتابةاللاتينيالحرفاستعمالقراركانمثلًاالصومال

أصابوما.العربيةالدولجامعةدولمندولةالصومالأنرغم،المنشودالتعريبسبيلفي

ماأصغحتى،التعربفيبعيدًاشوطًاقطعتالتيالسواحيليةاللغةأصابقدالصومال

العربيبالحرفتكتبكانتأنهاعلعلاوة،عربيةكلماتاللغةفيالكلماتثلثيمنيقرب

IاIعامفيالألمانيالاستعمارتمكنحتىالقرآنيالحرفأي Aعناللغةهذهتحويلمنم

التعريب.عمليةوتراجعت،العربيالحرف

تتحولأنالممكنمنكانالأفريقيةاللغاتمنالكثيرفإن،عديدةذلكعلىوالأمثلة

معانيترجمةمنأجدىهذاوكان،العربيبالحرفكتابتهاعلىعلاوة،العربيةإلىتدريجيا

دينياواجبًاالأفريقيةالقبائلبينالعربيةنشرواجبيزالولا.أخرىلغاتإلىالكريمالقرآن

تفسيرمنمناصفلاذلكيتمأنوإلى.ال!سبيلفيالدعوةأولوياتمنيكونأنيجب

أفريقيا.ربوععلىالقرآنيةاللغةشمستشرقحتىاللغاتبهذهالكريمالقرآن

حجمعلىللتعرفمحاولةفي-الِإحصاءوليسفقطالأمثلةمنهاالغرض-صيعةلمحةهذه

غفلةفيونحن-عنانيابةفيهبالمهمةيقوموالذي،أداؤهعليناالواجبالضخمالعملهذا

حيثمنالكريمبالقرآن-وغيرهم)القديانيون(والأحمديةوالنصارىاليهود-يصنعونعما

تحاولوهناكهنافرديةجهودمنإلااللهمالخاليالمكانواحتلالهمالأفريقيةللشعوبترجمته

وإذا،صدورناإلىوجّهللأعداءتركإذاحدينذوسلاجالكريمالقرآنترجمةلأنالفراغسد

.وبلغواأفادواالعارفونالمسلمونبالتفسيرقام

أدنىدونبأعمالهمقامواالذين-الِإسلامامةأبناءمنالمفسرينمنالصالحينجهودوإن

وقطع،الحقاللهدينتبليغفيالرغبةوثمرةالحاجةنبعهيأعمالهمإنما-تخطيطأوترتيب

والمغرضة.المدسوسةالترجماتعلىالطريق
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بِحبترائًاتركواأشداءرجالفيهصالالميدانإناقولبلاكتملقدالعملإنأقولولا

هذهلحفظالعديدةالوسائلمنالعصرهذافياللهوهبناباعليهوالمحافظةوإحياؤهحصره

فيتتخصصعالميةإسلاميةهيئةلقيامالسبيلاللهيقئضأنإلى،ونثرهاالقيمةالتفاسير

علميةبطرقالأرضانحاءوشتىأفريمافيالمسلمينلشعوبالكريمالثهكتابتفسير

هذهمنالكثيرهناكلأنالتفاسيرحفظوسائلإلىالِإشارةهناتعفَدتوقد،مدروسة

كتابة.أوتسجيلدونشفوياالأجيالتتناقلهأفريقيافيالتفاسير

الأفريقية:الِإسلاميةوالشعوبالقبائل-

الجغرافي:الموقعحسبكبيرةمجموعاتأربعإلىالإِسلاميةالشعوبتقسيميمكن

وهي:القارةشماليًتتجمعوهيالعربيةالإِسلاميةالشعوب-أ

جيبوتي.-الصومال-موريتانيا-المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا-السودان-مصر

ارتفاعإلايعوقهاولا،الكريمالقرآنبهايمسرالتيالعربيةاللغةهاتسيالشعوبوهذه

والصومالية.والنوبيةالبربريةمثلالأخرىاللغاتبعضوانثارالأميةنسبة

والنيلوتيونوالنوبيونوالبربرالعربفأهمهاالشعوبلهذهالسلاليةالتركيبةناحيةمنأما

.السودانجنوبيفيوهموالأنواك(والشيلوكوالنويرالدنكا)وهم

وهي:أفريقياشرقفيالإسلاميةالشعوب-ب

حيثمنوجيبوتيالصومالتكرارهنا)ويمكنالقمرجزر-أرتيريا-الحبئمة-تنزافيا

.(السلاليوالتركيبالموقع

الآتية:السلاليةالمجموعاتمنتتكونهذهأفريقياشرقيوشعوب

الأورومو-الباتو--الجوارج-والتجريناالتيجري-الدناقلأوالعفار-الصوماليون

البجة.-الياو-النيامويزي
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وهي:أفريقياوسطفيالِإسلاميةالشعوب-ج

هومي-دا-توجو-سيراليون-بنين-العليافولتا-مالي-بيساوغينيا-جامبيا-السنغال

.الكاميرون-نيجيريا

الفولاني،الهوسا،الماندنج،التوكولور،الولوف:منالسلاليةالمجموعاتوتتكون

السينوفو،،السرار،الكانوري،الديولا،اليوربا،الصنغاي،المور،الماساي،

التيمن.،الأكان،لفايا،الباريبا،ننكةالسا

وعددالسكانعددلحصرمحاولةفيكلهاالأفريقيةالقارةدولعليشتملالتاليوالجدول

المختلفة.والأعراقالمستعملةاللغاتثم،دولةكلفيالمملمين

إحصائيةعملياتفيهاتجرلمأغلبهادولمندقيقةإحصائيةأرقاماستخراجويصعب

مختلفة،ودينيةوعرقيةسياسيةعوامل-وجدتإن-الِإحصاءاتهذهفيوتتدخل،دقيقة

هذهفيعاشتالتيالتبشيريةالاستعماريةفالمصادر،مصدرهحسبيختلفإحصاءوكل

تقللدائمًالأنهاعليهاالاعتماديمكنلاللسكانإحصاءاتبإجراءتسمحطويلةمددًاالبلاد

الاتجاهاتذاتالمصادرلتعددلكن،كاملةالحقائقتذكرولاوالمسلمينالِإسلامشأنمن

-ثالأخطامنبهمارغمالحقيقةإلىأقربأنهأعتقدبجدولالخروجأمكنالمختلفة

792منهم،مليون467كانا089سنةفيالقارةسكانعدديظهرانالجدولهذاومن

فيكبيرةزياداتحدثتالأخيرةالستالسنواتخلالوفي،64%بنسبةأيمسلمًامليون

485الآنقاربقدالقارةسكانولعل،والسودانوكينياوممرنيجيريامثلبلدانفيالسكان

مليون325نحوالمسلمينعدديبلغوبذلك،%67إلىارتفعتقدالمسلمينونسبةمليون

.)8691(الاَننسمة

نسمةمليوناY--011القرنهذاأوائلفيالأفريقيةالقارةسكانعددتقديركانلقد

إلىثم،ام049فيمليون091إلىثم،ام039فيمليون561ْإلىالعددوارتفع،فقط
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2 Yrإلىالعددارتفع،ام069عاموفي،ام059عاممليونYVVإلىئم،نسمةمليون

.ام659عامفينسمةمليون031

عامفيالألففي15الزيادةمعدلكانفبينما،الارتفاعفيآخذالمعدلأننرىهذاومن

عامفيالألففي27إلىثم،ام659عامفيالألففي21إلىارتفعفقد،ام059

.ام079

الكريم:القرآنلمعافيترجماتفيهايوجدالتيالأفريقيةاللفات

إلاتبدألمالمختلفةبلغاتهاالأفريقيةالشعوبإلىالكريمالقرآنمعانيوترجماتتفاسيرإن

التعريب،طريقفيتسيركانتالأفريقيةالشعوبأنهوذلكفيوالسبب()ْالقرنهذافي

بالعربية،أي،تكونأنيجبكماتتموتلاوتهوتيسيرهوحفظهالكريمالقرآندراسةوكانت

إلىالأفريقيالمسلمدعتالتيال!طبيعيةالمسيرةهذهولكن.لذلكالوسيلةهوالكُتًابوكان

المسيحي،والتبشيرالغربيالاشعمارمنحوربتقددينهاصوليفقهكيالعربيةتعلم

قطعتقدكانتالتيالأفريقيةالشعوبعلىكتابتهموحروفالمستعمرينلغاتوفرضت

هذاخلالوفي.الكريمالقرآنحوربوكذلك،العربيةعلىالتعرففيبعيدًاشوطًا

الأفريقيةاللغاتبعضإلىالكريمالقرآنآياتلترجمةالمشرينمنعددانبرىالتحويل

فالعربية،المحكمةالحلقةتمتوبذلك،الزجمةهذهفيالقاديانيةالفرقةزبانيةوتبعهم

.يسرتالمحرًفةالأفريقيةوالترجماتحوربت

كالفرنسيةرسمةلغاتوأصبحتالشعوبهذهاجتاحتولغاتهاالغربيةالثقافةإنثم

المسلمةالأفريقيةالبلادإلىاللغاتبهذهترجماتوصولذلكوتع،والبرتغاليةوالِإنجليزية

فالترجماتالأفريقيةالترجمةوغابتالعربيةغابتفإن.الكريمالقرآنفهمإلىالمتعطث!ة

المشر.الوحيدالمرجعهيتكونالمسمومةالأوروبية

نإ،خلالهامنالقرآنلفهمالأفريقيللمسلمتتوفرالتيالمصادريبينالتاليوالجدول

العربية:اللغةغابت

الىحرأمزسلعيوقد(اهـ)حوبدي37عامحرالينرحمتلهاانرعلالحصولسشكرلمالرلربةباللعةنرحمةماككانتألهبفال-5

يةلرصكلمةاطلاقيهحوداللحةهدهوامل(بةيرالر)الامادبجةلاللغةوهيلالمحر!اطلىجالوالبانجةالمكنةوةموحؤالرحمة

والموحديرالمرال!!ايامالحاكمةالطقةلمةهيا،مارحيةوكاتالإصلاميالقحفلالصر!اهللمةوهيلالأمادبجةتبهاوبمصلولى

يخروالمر

الكابى(عل!)دالرحمةهدهصورةعلللحصولحاليوالحثالموحديةالدولةايامالنرجمةكنتوند
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الدولةاسم

ئرلجزاا

نجولاأ

بنين

بوتشوانا

بوروندي

ميرونلكاا

أفريقياجمهورية

الوسطى

تشاد

القمرجزر

يشيؤموررجز

المغرببلاد

موزامبيق

نامييا

النيجر

نيجيريا

نداروا

المستعملةاللغات

يةلبربرا،لفرنسيةا،بيةلعرا

البانتولغات،برتغالية

،فوان،الإنجليزية،الفرنسية

بايور،ديدي

نجواكيتسبا،ناسيسوا،نجليزيةإ

نانجواباما،باكوينا

سواحلية،كيروندي،فرنسية

لغات،يةنجليز!،فرنسية

عربيةسواحلية،بانتو،كاميرونية

اهاوس،عربية،فرنسية

بانتوسانجو،،سواحية

عربية،فرنسية

السواحيلية،الفرنسية،العربية

فرني،ينجليز!،ليوكر

ميلتا،صيني،ردو1،يهند

قيراما،تلجو

لفرنسيةا،بيةلعرا

يةنجليزل!ا،ليةلبرتغاا،حيليةلسواا

نيلماأ،نييكافرأ،ينجليزإ

بيعر،فيفولا،هوسا

فرذصي

إيبو،ينجليزإ،بايور،هوسا

أخرىكئيرةولغات،تيبي

)بانتعارواندكينيا

إنجليزيةفرنسية،سواحيلية

-97-

الموجوةَالزجمات

الفرنصيةوالترجماتالعربيةالتفاسير

البرتغاليةالترجمات

واليورباوالانجليزيةالفرنسيةالترجمات

يةنجليزلاا

سواحلية،فرنسيةترجمات

إنجليزيةترجمات،عربيةتفاسير

وفرنسيةوسواحلية

وترجماتفرنسيةترجمات،عربيةتفاسير

والسواحيليالهوسابلغة

فرنسيةترجمات،عربيةتفاسير

فرنسيةترجمات،عربيةتفاسير

وسواحيلية

إنجليزية،كريولبلغاتترجمات

صيني،أردو،يةهند،فرنسية

تيمارا،تلجو،تاميل

فرنسيةوترجمات،عربيةتفاسير

إنجليزية،برتغاليةسواحليةترجمات

وألمانية.وأفريكانيةإنجليزيةترجمات

بلغاتوترجماتعربيةتفاسير

والفرنسيةالهوسا

والإنجيزيةواليوربابالهوساترجمات

وإنجليزيةوفرنسيةسواحيليةترجمات



توماسسان

وبرنسيب

السنغال

سيشل

ليونسيرا

(2)لصومالا

أفريقياجنوب

السودان

سوازيلاند

توجو

تونس

أوغنلىا

أل!إافولسَا

مبيااش

بوقييمبا!

نياتنزا

وإنجليزيةبرتغاليةترجماتإنجليزي،برتغالي

فرنسيةوترجماتعربيةتفاسيرماندينجو،فولاني،ولوف

وولوففرنسي،عربي،رسيرا

وفرنسيةإنجليزية،يولبالكرترجماتفرني،إنجليزي،كريول

إنجليزيةترجماتإنجليزي،تمنيماندي)1(،كريول

إيطاليةوترجماتعربيةتفاسيرإيطالية،عربية،الصومالية

نجليزيةوإإنجليزية

والِإنجليزيةبالزولووالأفريكانترجماتإنجليزية،أفريكانبانتو،الزولو،

إنجليزيةوترجماتعربيةتفاسيرالإِنجليزية،العربية

إنجليزيةترجماتسيسواتي،إنجليزية

والفرنسيةبالهوساترجماتتوى،هوسا،أوى،كابري

فرنسية،بسار،كوتوكولي،مينا

عربيةتفاسيرلفرنسيةا،بيةلعرا

الإِنجليزي،باللوجنداترجماتسواحيلية،إنجليزية،لوجندا

والسواحيلية

بالافرنسيةترجماتساموماندينجو،،فولاني،!موسى

بامبارا،فرنسي،بوبو،جولا

مورى

والفرنسيةبالسواجليةترجماتكيكونجو،لينجالا،سواحملية

لِإنجليزيةوايةإنجليز،فرنسية،تشمِلوبا

إنجليزيةترجماتلوزيمنهابانتو:لغات

،ابالوند،بيمابا،تونجار

إنجليزية،نيانجا،لوفالي

إنجليزيةترجماتإنجليزية،سندبياب،شيثونا

أخرلىولغات

عربيةوتفاسيرسواحيليةترجماتعربيةبانتو!لغات،السواحيلية
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ثلاثإلىالأفريقيةلطشعوبالقرآنيةالمعرفةمصادرنقسمأنيمكنالسابقالجدولومن

:مجموعات

العربية.التفاسير-أ

.الأوروبب(الاستعمارمعأفريقيادخلت)التيالأوروبيةالترجمات-ب

الأفريقية.الترجماتض!َ

العربية:التفاسير-أ

هذهوفي.العربيةتعرفالتيالبلادأوبالعربيةالناطقةالبلادفيالحالبطبيعةتنتشروهذه

الرئيسة.منابعهمنالكريمالقرآنمعانيعلىالتعرفيكونالحالة

الأوروبب(الاستعمارمعأفريقيادخلت)التي:الأوروبيةالزجمات-ب

والأسبانيةوالِإيطاليةوالألمانيةوالبرتغاليةوالِإنجليزيةالفرنسية:(وروبيةلغاتسبعوهي

لغةواعتبرتهاالهولنديةمنومثتقة،أفريقياجنوبفيالبيضالسكانلغة)وهيوالأفريكانية

.(الأفريقيموطنهارغمأوروبية

وهيالمسيحيةالمصادرعليهاتغلبجميعًاأنهانجدشاملةنظرةالترجماتهذهإلىنظرناوإذا

النقلهذافيمصلحةلهاوليس،الصحيحةالقرآنيةالمعانينقلعلىأمينةغيرمصادر

وأالمسلمينأوالِإسلامفيحئاالكتبأسمىترجمةعناءالمترجمونيتحملولم،الصحيح

لهم.مساعدة

اليدأصابععلىتعدقليلةترجماتعدامسلمبهاقامالترجماتهذهبينترجمةنجدوقفَما

.الواحدة

الفرنسية:اللفة-ا

حواليوطبعت،انتثارًاالأكثروهيالهّحميدمحمدترجمةمثلالمصدرإسلاميةترجماتبها

ترجماتتوجدكانتوإنوالنشرالدعوةفيعليهايعتمدالتيالترجةوهي،طبعةعشرةخمس

حمزةبكروأببتون!منالمازيغصادقترجمةمثلانتشارًاأقلولكنهاأخرىالمصدرإسلامية

باريس.مسجدمن
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الِإنجليزية:اللفة-2

مرمدوكومحمدعلييوسفاللّهعبدترجمةهيانتشارًاوالأوسعالمصدرالإِسلاميةواترجمة

اللهعبدترجمةأصبحتوقد.الهندعلماءمنوآخرينالمودوديالأعلىأبيمولاناوترجةبكتال

ترجمةأوتفسيرظهورلحينالاَنحتىوالنشرالدعوةفيعليهايعتمدالتيهيعلىيوسف

وأشمل.ألفىللمعاني

البرتفالية:اللغة-3

اللغةمنمتمكنغيرمسلممنترجمتمنهاواحدة،سبعةالآنحتىالمعروفةوترجماتها

وترجمةالبرازيلفي7591عامفيوصدرتالحايكسميريسمىالِإسلاميةوالشريعةالعربية

،ام619عاموصدرتمعضادنجيبالدكتوروهوعربباصلمنلطبيبشعريةأخرى

تحتبرتغاليةترجمةوهناك،المهجرفيموارنةلقسسوالباقي،الآنعليهاالحصولويصعب

جامعةفيالإِسلاميةالدراساتأستاذنصرحلميالدكتورالأستاذبهايقومالبرازيلفيالإعداد

.)8(الِإسلاميالعالمرابطةمنبتكليفباولوسان

اللغةبهذهالمتكلمينإلىبعدتصللمالصافيةالكريمالقرآنمعانيأنالقولوخلاصة

مليونين،البرازيلفيمليون64-البرتغالفي)9نسمةمليون76كلهالعالمفيعددهمالبالغ

الولاياتفيمليوننصف،جُوافيمليوننصف،وأنجولاموزمبيقفي501،أسبانيافي

.وتيمور(ماكاوفيآلافعدة،الأمريكيةالمتحدة

الإِيطالية:اللغة-!ا

القرآنمعانيإليهابعدتصلولم،إسلاميةغيرمصادرعنوكلها،ترجماتتسعحوالِىوبها

كذلك.الصافيةالكريم

الأسبانية:-5

وترجمةغرناطةفيالمسلمينالطلابمركزبنشرهاقامترجمةمنها،ترجمة15حواليو!ا

بعد.الترجمتانهاتانتقيًمولم،ام459عامأيرسبوينوسفيرحالالدينلصفيأخرى

للمراجعةوأرسل،الكريمالقرانمنالفرينالجزءترجمةمنانتهىقدنمرحلميالدكتورالأستاذانعلمت-8

.المورةبالمدينةالكريمالقرآنمطابعفي
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المراجعةتحتأخرىترج!هأكأنكما،إسلاميةغيرمصادرمنفهيالتراجمباقياما

الغنيعبدالأستاذاورهذاويقودغرناطةفيالأندلسيينالمسلمينعملمنوالتصحيح

الأسبانيةاللغةإلىالمششبتفسيربعرجمةحاليًاالأندلسيينالمسلمينمنفريقيقومكما.ميلارد

الجنةواسكنهلهاللهغفرالقطريينالمحسنينأحدمنكريمةبرعاية

يكانية:الأفر-6

وهمابكرأحمدومحمدالرازقعبدإسماعيلترجمتيمثللمسلمينالكاملةالترجماتبعضوبها

6191و0691عاميفيصدرتوقد،الرئيسةالِإسلاميةالمراجعمنبعدتقيمالمترجمتان

التوالي.على

عليهاالاعتماديمكنلاأفريقيافيالمتداولةباللغاتالأوروبيةالمصادرأننجدهذاومن

لعبدوالإِنجليزيةاللهلحميدالفرنسيةالترجمةفي)9(النافعةالزجماتحصرويمكن.نادرًاإلا

الإِنجليزية.فيالمودوديالأعلىأبيمولاناوترجمة،علييوسفالله

الأفريقية:باللغاتالترجمات

هي:لغاتث!انفيالترجماتهذهحصرويمكن

)وهيوالكريول،الزولو،الولوف،البيول،اليوربا،الهوسا،اللوجاندا،السواحيلية

.(الهنديالمحيطكريول

(الآن)توقفتباريسفيتصدركانتالتيإسلامفرانسيسمجلةفياللَهحميدالأستاذ)ذكر

الترجماتحصرأحاولهناولكنيعديدةأفريقيةبلغاتالفاتحةلسورةترجماتبعضعن

.كله(الكريمللقرآنالكاملة

بالسواحيلية:الترجمات-ا

52منيقربمابهايتفاهم،الشرقيةأفريقيافيانتثارًاالأكثراللغةهيالسواحيليةاللغة

امتزاجمننثأتالتياللغةوهي.وبرونديوروانداواوغنداوكينياتنزانيافيأفريقيمليون

إضافةاولكنهاالإنجيزيةأسدمحمدترجمةالكاتبلسانعن(AT)الصفحةفي)56(العددأربيامجلةأضافت-9

عايهاأسدترجمهأنالعلممعلسايىعنلرتهمقالفيالزحمةهذهإضافةسببأدرقيولا،إطلاقًاعنيتصدر

المآخذ.بمض
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منالعربيةللهجراتوكان.البانتوولغاتالساحليةالأفريقيةباللهجةالعربيةاللغة

هذهتكوينفيكبيرأثرالعربيوالخليجإيرانومنالمقابلاليمنيوالساحلوغمانحضرموت

ومافياولامووبيمبازنجبارمثلالأفريقيالثرقيللساحلالمقابلةالجزرفيانتشرتالتياللغة

وسيث!ل.القمرجزرفيتنتشركما،وممباسا

المصطلحاتمتب!نيةاللغةهذهتكوينعلىالمساعدةالعواملمنالإِسلامانتشاروكان

اللغويالمدهذاإنحتىودينًاولغةدماًالعربيةالشجرةجذوروامتدت.والإِسلاميةالقرآنية

المناطق.هذهلتعربتوالمنصرينالمستعمرينمقاومةدونتركلوالديني

أهميتهامدىيظهروهذاالمخلفةالشعوببينالتفاهمولغةالتجارةلغةهيوالسواحلية

للمسلمين.القرآنيةالمعانيلتبليغ

تركلخطورةصارخًامثالًايعتبرالسواحليةاللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمةوتاريخ

مارصدأهميةعلودليلاً،ودينجنسكلمنوالمضللينوالحاقدينللعابثينالترجمةميدان

التفسيربتوفيرالدوليةالِإسلاميةالهيئاتاهتماموضرورة،المسلمينبلغاتالترجما!منيظهر

بلسانه.مسلملكلالصالح

الكريمالقرآنلمعانيكاملةترجمةأولإنلكأقولعندماالكريمأخىتعجبقد

Godfreyديلجوددريالقسبهاقامبالسواحيلية Daleأفريقيالوسطالجامعاتإرسالياتمن

.ام239عامبلندنالمسيحيةبالمعرفةالنهوضجمعيةبالنشروقامت

ام988عاممن5.ل!.حبالمعروفةالمسيحيةالتبشيرلجمعيةمبعوثًازنجبارفيديلأقاموقد

سانتكليةفيفعمل،الكنيالسلكفيوترقىبريطانياإلىعادثم،ام798عامحتى

للقرآنترجمتهألَّفحيث،ام309عامزنجبارإلىأخرىمرةعادثمنيوماركتفيثمسافيور

""The"والمحمديةالمسيجةبين"الفروق:بعنوانمؤلفلهأنكما،ام239عامالكريم

contrastbetween'ا Christianity and Mohammedanismام559عامفيظهر.

Tafsiriyاأ"اأسماهاالتيديلوترجمة Kurani ya Kiarabu Kwa Lugha ya KiSwahi"نثرت

قاموقد.اللاتينيبالحرفالسواحيليةاللغةوكتبصفحة22فيمقدمةمعصفحة686في

ليعينهمأفريقياشرقالتبش!هـفيحقلفيالعاملينرغبةعلىبناء-يدعيكما-هذابعملهديل

بالنقدالِإسلامعلىالهجومعلىعلاوةالمسلمينأمامعنهاوالدفاعالمسيحيةن!ضرعلى

والتجريح.
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يليوفيما؟الكريمالقرآنوترجمةالمسيحيةبالمعرفةالنهوضعلاقةعنيتساءلأنوللقارىء

الشديد:الاختصارمعالزجمةبهذهقيامهأسبابموضحًاديلجودفريلسانعلجاءما

واللغة.هناكممتازًاموقعًادلإِسلامأتكما.أفر!!شرقفيعظيمةمكانةللقرآن"إن

والمصطلحماتالتغيراتوكانت.بالأفريقيةالعربيةاللغةفيهاتزاوجتلغةهيالسواحيلية

فيانتشارًاأكثرهامنالقرآنيةوالمصطلحاتالتعبيراتوكانتبالأفريقيةالعربيهَاللغةفيها

عنالقرآنيحفظونالمسلمينالأطفالفإنالتعليموقلةالجهلانتشارمعوحتى،السواحيلية

اللغةوتاثرت،ونهارًاليلًاصلاتهمفِىويرددونه)كذا(معناهيفهمواأندونقلبظهر

المحافظةالإِرسالياترجالحاولولقد.الترجمةعمليةيرمماوهذابالقرآنفيًاالسواحيلية

نتيجةإلىالوصولالصعبمنكانولكنوالقرآفيالعربالتأثيرمننقيةالسواحيليةعلى

قدوعربيةقرآنيةتعبيراتمنتحويهباالسواحيليةاللغةأنلديناوتكد،الصددبهذا

بالبحثالمبادرةوجبفقدلذا،الناسبينالتفاهمولغةاننشارًاا!ثراللفةهياصبحت

الوقتفيفهمبدونيتلىالقرآنكانوإذا،القرآنيالانتشارهذالوقفأخرىطريقةعن

التعليم.زيادةمعبتدبرسيتلىماسرعانفإنهالحاضر

كيرعلىحتىالسحرتأثيرلهعجبًاكتابًانواجهفنحن.الحقيقةهذهمواجهةالحكمةومن

كافة،للناسنزل،المعجزالسماويالوحىِبأنهيؤمنونفهم،بفحواهوالجاهلينالمتعلمين

فإنهالقرآنتلاوةإلىالبسيطالأفريقييستمعوعندما.سماويهَكتبمنسبقهمايَجْتوهو

العلماءمنغيرهوأنالمعنىيعرفالقارىءبأنمتأكدولكنهمعناهيفهملاكانوإنبهيتأثر

المعنى.يعرفونوالمدرسينوالفقهاء

؟القرآننترجملماذاإذن

بدولا،الناسإقناعفيمصاعبتقابلناماوكثبزا.الميدانفيمناأسبقالِإسلامكانلقد

منوكان.عنهيتحدثونالذيالقرآنمعرفةاللازممنفكان.المسلمينمعالمواجهةمنلنا

إلىالكريمالقرآنلهيُزجمأوالعربيةيتعلمأنإماالمسيحيالمدرسأوالمبثرعلىالضروري

لنعرفبالسواحيليةترجمة"أعطنا:يقولىالحاللسانوكأنينام!أنيستطيعحتىالسواحيلية

السورةإلىالمناقةعندنشرِأنحينئذٍيمكنناالترجمةوبهذه((نقفأرضأيوعلىنحنمن

التالية:النتائجالترجمةلهذهيكونأنوأتوقع.السطروإلىبلوالآية
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الصحيح.ويثبتأمرهسينكشفالمخطىءأن-أ

الشر.الخيرمنيتضح-ب

ظلوالماالقرآنقراءةيستطيعونالأوروبيينهؤلاءأن"لواليومبعدالأفريقيون!وللن-ب

."مسيحشِ

،والرقالطلاقوإباحةالزوجاتتعددمنالقرآنيعلًمهماللأ!ريقيسينكث!ف-د

التيالأخرىالأسبابوكثيرمن.ذلكعنتنهىالتيالمسيحيةبتعاليمهذاكلوسيقارن

.ديل(جودفريكلام)انتهىالترجمةهذهإلىدعت

الصفحةتحتويالأفريقيينأيديفيالتيالعربيةالنسخةأنالترجمةعندديللاحظوقد

أرقاممعطيًاترجمتهكتابةإلىالمزجمفعمد،جزءًاثلاثينفيالقرآنوأنسطرًا15علىفيها

002أضيفتكما.بالنًصوالاستشهادالمناقشةعلىالمبشرلإِعانةوهذاوالسورالآيات

فيمكانهعلىيدلمسلسلرقميقابلههامقوكلوالهوامقللشروحالترجمةنهايةفىِصفحة

الترجمة.

فيالترجمةبيعتوقدأفريقافيوالمبشرينالمعلمينأيديبينوقعالذيالكتابهوهذا

وقد،المسلمينعلىالردفىِبهاللاستعانةوالمدرسينوالمبشرينالِإرسالياتإلىوارسلتزنجبار

فيجاءماعلىيكونماأكثرالاستياءوكان،الشديدبالغضبالترجمةهذهالمسلمونقابل

معًا.بهماللِإي!انمجالهناكوليسبشدةيتعارضانوالِإنجلالقرآنأنمنالترجمةهذهمقدمة

فيالضيعة،قاديانيلداعيةكانتالثانيةالترجمةفإنمسيحيلمبشئَرالأولىالترجمةكانتوإذا

عربيَاكتابًامنهالنيلعنأعداؤهعجزعندماالكريمفكتابنا.الناسعلىوهوانهمالمسلمين

.لسانبكلمترجمًاوالتشويهللتحريفنهبًاأصبح،مبيئا

6201!االأحمديأحمدمباركميرزاترجمةنيروبيأسواقفيظهرت،ام539عامففي

وفيالعربيالنصعلىتشملترجمةوهي،كذاالِإسلاميةالأحمديةالبعثةعنصادرةصفحة

شرقفيالأحمديةالبعثةرئيسهومباركوميرزا،مقابلعمودفيالسواحيليةالترجمةمقابلها

Iعامفيترجمتهبد(وقدأفريقيا Arlحيث،ام429عامالكاتبةالآلةعلىطبعهامنوانتهى

السواحيليةلغتهاأنمعتبرة،ام449عامعليهاوافقتالتيالمحليةاللغاتلجنةعلىعرضها

دعاةمنعددعلىعرضتكما.لغويةوتصحيحاتاقتراحاتقائمةمعمقبولمستوىفي

واللغوية.الطائفيةالنظروجهةمنفأجازتها(فريقياشرقفيالأحمدية
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،المبشرونأثارهاالتيالشبهاتعلىالردهومنهاالغرضشروحالترجةهذه!احبوقد

الثروحبينالقاديانيةمعتقداتدستوبالطبعالإِسلاميةالتعاليمتفوقولإظهار

سمومًاليدصواسمومًاوعالجوا،شبهاتليثيرواشبهاتعلىردوافكأنهم،والهوامش

..اخرى

منهاطبعوقدديل!9سابقةترجمةظلتحتواقغاكانالمترجمأنالترجمةخلالمنوالملاحظ

اللاليني.بالحرفوكتبتأولىكطبعةنسخةآلافعشرة

منالساحقةوغالبيتهمالمسلمينغضبمنشديدةعاصفةالزجمةهذهظهورأثاروأيضًا

فيوالتعسفالآياتلتفسيرالترجمةفيالقصدبسوءالقاديانيةواتهمواالسُنًة()أهلالشافعية

معتقداتهم.معلتتمشىتأويلها

القاديانيةعلىللرد(اللهرحمة)عليهالفارصيصالحاللهعبدالشيخهوجليلعالمانبرىوقد

ThePreverseness""أالقاديانيةالترجمة"انحرافبعنوانكتابًافألَف of Qadiani translation""

السواحيليةباللغةتفسيرإصدارالفارصيالشيخقررالقاديافيالتفسيروغرابةولخطورة

فائقة.أدبيةشجاعةفيهالقرارهذاوكانالسواحليةقراءأيديبينصحيخامرجعًاليكون

احديستطيعولنترجمتهيمكنلاالكريمالقرآنلأنللترجمةيسزيحلاالِإسلاميفالرأي

)إنا:وتعالىسبحانهوقال،مبينعربيبلساننبيهعلاللهأنزلهالقرآنيوالنص،يترجمهأن

النصغيرلسانبأيالئريخطهماوكل،3(:)يوسف!تعقلونلعلكمعربياقرَاناانزلناه

.القرآنغيرفهوالعربي

القرآنوكان.أفريقياشرقفيمسلملعالمنوعهامنالأولىهيصانحِالثغتجربةوكان!

إلىزنجبارومن،نيروبيإلىممباسامنمبينعربببلسانونهارًاليلَايُتلى-يزالولا-الكريم

المسلمقلبإلىلغةأحبأنهاغيرالسواحيليةعنتختلفالعربيةاللغةكانتوإن،كامبالًا

فيللِإسلاممواكبةلازمةضرورةالعربيةانتثاروكان،الكريمالقرآنلغةلأنهاالأفريقي

المسلمينعلىواجبًافكان.المسلمينغيريترجمهفالقرآن،المزلزلالاستفزازكانحتىانتشاره

إلىالكريماللَهكتابلمعانيالقويموالتفسيرالصحيحالثرحبتقديمنصابهافيالأموروضع

بلسانهم.أفريقياشرقفيالمسلمين
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،أجزاءعلىتظهرالزجمةوكانت،ام569عامفيلهاللهغفرالتفسيرلةترجمتهفيوررأوقد

ظهرتثم،شديدبفرحالمسلمينمنقوبلت،ام619عامحتىجزءًاعشراثنيمنهاوطبع

نيروبي.فيالإِسلاميةالمؤسسةعنصادرة،9691عامواحدمجلدفيالكاملةالترجمة

الطبعةهذهظهورفيكبيرفضلجدةمنشربتليعباسحسنالكبيرللمحسنكلانوقد

المححملرئاسةكانكما.الجزاءخيروالمسلمينالِإسلامعناللهجزاهفاخرةبصورة)وغيرها(

والمساجدالمدارسعلىوتوزيعها،ام82iعامالترجمةهذهطبعإعادةفضلالقطريةالشرعية

الِإسلامية.والجمعيات

ولد.الفارييمنصورقاسم!الحبناللهعبدبنصالحبناللّهعبدهوالفارسيوالشيخ

شتىفيمؤلفًاالخمسينمنيقربماولبما،كينياقضاةرئشيعملوكان،بعُمانروىفي

التيالترجمةوهذه،الشريفةالنبويةالسيرةفيكتبهالعظيمةآثارهومن،الِإسلاميةالمواضيع

اللهسبيلفيللدعوةالأقدامعلىمشيًاوالغاباتالقرىيجوبنشيطًاداعيةوكان.إليهاأشرنا

رسالته.أداءعنالأمطارمواسمتعوقهولا،الطريقوعورةأوسنهكبريمنعهلا

إلىالهجرةإلىم6491عامالدمويالانقلابدفعهحتىبهاوعاشزنجبارفيتعلم

القضاءسُدةفيليخلفهكينيافيالقضاةرئي!المزروعيقاسمالشيخدعاهوقد.كينيا

يناهزعمرعنبعُمانروىقريتهفيام829عاماللهرحمهتوفيولَد.صحتهلاعتلال

السبعين.

الناطقينللمسلمينجليلةخدمةوأدىكببزافراغًاسدقدصالحالشيختفسيرأنشكولا

بعضًاوتوضحتفاسيرتشرحتعقبهبلالمطافالتفسيرخاتمةهذايكونالأوأرجو.بالسواحيلية

الكريم.القرآنهذافيضمن

ام369عاملاهورفيطبعتترجمةمنهامتعددةترجماتالسواحيليةاللغةفييوجدك!ا

أجزاءعلىعلاوةلاهورفيأيضًاطبعتعليبنللأمينجزئيةوترجمةفيروزدين.ممؤلفها

ترجمتهيجمعأنقبلالفاريصيصالحاللّهعبدللشيختباغاظهرتالكريمالقرآنمنعديدة

واحد.مجلدفيالكاملة

باليوربا:الزجمات-2

لتشابهنيجيريافياليوربالغةتنتشرحيثغربهاإلىأفريقياشرقمنأنتقلانتعمدتولقد
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علىالكريمللقرآنيحاكمابنفسهالقارىءوليلمس،المبئرينبأيديالزجماتظهورفي

.القارةجانبي

وهمالكوامجموعةومنالنيجر-الكونغوعائلةمنمشتركةبلغةتتميزاليورباوقبائل

!جمعاليوربامنمجموعةوأكبر.وغاناوتوجوونجينسيراليونوفينيجيرياجنوبيفيينتشرون

شعبأعدادولعل،جيبا-بالورين-لاجوساوندو--أوجونمقاطعاتفينيجيرياجنوبيفي

المسلمين.منأخماسهمثلاثةمنأكثر،مليونًاوعثرينخمسةالآنبلغتقداليوربا

ميطئيليدعىمبثتَرقشسعملمناليوربابلغةالكريمللقرآنترجمةأولوكانت

Christianللتبئيرالمسيحيةالجمعيةقبلللتبشيرمنمبعوثانيجيريافييعملكانكولصمويل

Missionary Society .C .M Sحتىنيجيريافييعملكانأنهاخبارهوآخر،ام569عاممن

عامالأولىمرتينطبعتالتيترجمتهونشر،لاجوس-أودودوالكليةمديرًا،ام369عام

:بعنوانوهيبانجلترااكسزفيام249عاموالثانيةلاجوسفي،ام609

.Al- Kurani Ti a yipada si edeYoruba"صفحة،041فيوتقع،اللاتينيبالحرفومكتوبة

اللغةفيترجمةاولتكونأنأعتقدولا.العربيالنصعلىتشتملولاحرفيةترجمةوهي

فييعملانالمبشرينمنلاثنين-القارةجانبيوعلى-اليوربالغةفيترجمةوأول،السواحيلية

بحتة.صدفةمجردالتبشيركانتاجمعيةنفس

أفريقياغربفإن،افريقيالضرقفيالمبشرينترجماتأثرفيالأحمديةترجماتجاءتوك!ا

-ا!""أ+،مداك!:ه+أ+:بعنوانالقاديانيةالزجمةفكانت،الظاهرةهذهمنأيضًاحظهنالقد

"ni ede Yoruba ati Larubwaالأحمديةالبعثةعنام769عاملاجوسفيوصادرة

بلغتهمالكريمالقرآنمعانيفهمإلىالماسةبحاجتهماليوربامنالمسلمونوشعر.الإِسلامية

لرابطةالتأسيسيالمجلسوعضونيجيرياشمالوزراءرئيسبللوأحمدالشهيدمنوبمبادرة

)سلاميةبأيدٍكتبتاليوربابلغةالكريمالقرآنلمعانيترجمةأولظهرت،الِإسلاميالعالم

أمينة.

وكانتاليورباإلىالكريمالقرآنمعانييترجمةنيجيريامسلميمجمعشكلهالجنةوقامت

دندييوشعحسنوالحاجأكونيالتيجانيأحمدوالحاجأوغسطوالأولمحمدالِإماممنمكونة

المجلسعضويالشريفكاملوالأستاذبللوأحمدالثمهيددولةإشرافتحتوذلكوغيرهم

خادمتفضلوقد.اليوربابلادعلماءكبارمنمجموعةالترجمةوراجع،للرابطةالتأسيي
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العربةالمملكةملكسعودآلالعزيزعبدبنفيصلالملكلهالمغفورالريفينالحرمين

نفقتهعلىالزجمةهذهمنأوككطبعةنسخةألفوعرينخمسةبطبعفأمر،السعودلِة

اليوربا.مسلميعلىتوزيعهاوتمالخاصة

Kurani:بعنوانوهي،ام739عامبيروتفيالعربيةدارفيالزجمةطبعتوقد ti"ا!ا-

"ede Yoruba5أa tumoشأنشأنهاالقرآنيالنصعلىوتشتملصفحة575فيتقعوهي

تحيطالهوامشفياللا-لينيبالحرفمكتوبةاليورباولغة،مسلمونبهايقومالتيالمحرجمات

الصفحة.أسفلشروحكتبتكما،العربيبالنص

وتهافتاليوربابلغةالمتكلمينلدىالبيناتاللهآياتتوضيحفيكبيرأثرالترجمةلهذهوكان

أبناءمنعليهاالطلبلشدةبسرعةاختفتالتيالأولىالطبعةمننسخةعلىللحصولالناس

المملكةملكسعودآلالعزيزعبدبنخالدالملكلهالمغفورفبادر.اليوربامنالإِسلامامة

ألف002منهاطبعوالتيالخاصةنفقتهعلىالمنقحةالثانيةبالطبعةفأمر،السعوديةالعربية

بادركما،النثردارنفسوفي،ام779عامالطباعةوكانت،اللهسبيلفيوزعتنسخة

العالمين.ربلثوابطلئاالزجمةمنأخرىآلافعدةوطبعواالمحسنينبعض

البيانلواجبإهمالنابسببأمينةغيرترجماتأوجدتهماتداركتمالرائعالعملوبهذا

والتبليغ.

لهانبرىأنديل"9ترجمةبعدأفريقياشرقفيالفعلردةكانتفقد،نافعةضارةورب

ودنديوأكوفيأوغسطوترجمةكانتكمابالسواحيليةبترجمتهالفارصيصالحاللهعبدالثيخ

.""كولعلحاسمًارذَاأفريقياغربفيباليورباوية

السلامعبدالحاجترجمةمثللأفرادمحاولاتعدةالِإسلاميةباليورباويةالزجمةسبتهتوقد

عملأنشكولا.مخطوطةصورةفيبقيتأمطُبعتقدكانتإنأعرفلاالتيبولاجي

.الأفرادعملمنوأتمأشملكانالفريق

الأمهرية:الزجمات-3

الأحباشوالأمهرة.الوسطىالأثيوبيةاللغاتمنواحدةوتعدجنوبيةساميةلغةوهي

بحيرةشماليالوسطىالهضبةويسكنونللحبشةالرسميةاللغةهيولغتهمأرثوذكسنصارى
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معروفةغيرواحدةكاملةترجمةاللغةهذهفيوتوجد.وبجمودوجوجامشوامقاطعاتفيتانا

فيالمؤلفأنإلىيشيرمماالعربيالنصعلىتشتملولا!الكريم"القرآنبعنوانوهيالمؤلف

المطبع!فيمطبوعةوالزجمة.ذلكتؤكدأخرىمؤشراتهناكأنكما.مسلمًاليسالغالب

وأ7291عاميعادلوهوالحبثيالتقويمحسب،ام819عامأبابابأدي!المحدودةالفنية

1 Ayrالميلاديالجريجوريبالتقويم().

هذهمنطبعةأولنشرتوقد،صفحة457فيوتقعالأمهريبالحرفمكتوبةوالترجمة

بالتقويم3891عاموتوافق،هيلاسيلاصيللِإمبراطورأثيوبيةحكومةأولعهدفيالترجمة

.()ميلاديجريجوري9291عامأوالحبثي

والأصواتالألفاظمخارجت!ضرحأنهاك!ا،وحكومتهوعهدهالِإمبراطورعنمقدمةوللترجمة

القرآنلترجمةالإِمبراطوربرئاسةشكلتال!رجمةولجنة.حرفيةوالزجمة،النطقوطريقة

مجموعمن%06عنيزيدونوهمالأحباشالمسلمينأنرغملتحريفهالأمهريةإلىالكريم

.القرآنلغةالعربيةاللغةغاليتهمتعرفالأثيوبيالث!عب

فيتصدرالتيالدورياتإحدىفيمقالةفيوردتمترجمةالقرآنمنمختاراتيوجدكما

الألمانيميتوخإيجونومحررهاصفحة37فيوهي،ام609عامالشرقيةاللغاتعنبرلين

اليكاتاجي.هوالأمهريةاللغةإلىوالمترجم

:الكريولترجمات-4

الكاملةالترجمةبصددالآنونحن.والوطنيينالمستعمرينلغاتمنخليطالكريوللغات

المحلية.باللغةالفرنسيةخليطوهي)موريس(موريشيوسجزرفِىالسائدةالكريوللغةفي

المحيطجزرفيتنتشروهيالأخرىاللغاتكريولمنثباتًاأكثرلغةهيالفرنسيةوكريول

العاملينالدعاةأحدوهونهابوحسينالدكتورهوالترجمةهذهومؤلف.الأنتيلوجزرالهندي

فيوالترجمة.الكريولبلغةترجمتهعلعلاوةالفرنسيةباللغةترجمةوله،الإِسلاميالحقلفي

فيللمؤلفمقدمةولهاالعربيالنصعلىوتشتمل،اللاتينيبالحرفومكتوبةصفحة099

بورتفيويجنيتمطبعةفِىوطُبعتبالكريول"ترجمةالكريم"القرآنبعنوانوهيصفحتين

.ام829عامموريثيوسبجزيرةلوش!
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:باللوجنداالترجمات-5

الثلاثةعلينوفمابهاويتفاهم،أوغنداوشرقيجنوبيفيتنتثرالتياللغةهيواللوجندا

مباركلميرزاام539عامالسواحليةباللغةالقاديانيةالزجمةظهرتأنفبعد.مسلمملايين

بهذهالكريمللقرآنترجمهَأولتعتبراللوجندابلغةقديانيةترجمةظهرتماسعان،الذكرآنفة

هذهجمعأمينعيديالرئش!أنعلمتوتد.المسلمينبينشديدًااستياءًاسببممااللغة

بعنوانصفحةا105فيتقعوهي.جذاقليلةأعدادسوىمنهايبقولمبإحراقهاوأمرالزبة

Kurani"ا Entukuvu".رْكريارأسهاوعلىالعملبهذاقامتقدالمترجمينمنلجنةأنويبدو

وتشتمل.اللاتينيبالحرفوكبت،أوغندافيالأحمديةالبعثةبالشروقامتبولواداكيزيتو

.ام739عامأوغندا-كمبالافيالطبعوتم،القرآنيالنصعلى

ترجمةاولفإن،المسيحيينالمبشرينمنلاثنينواليورباالسواحيليةفيترجمةأولكانتوكما

القاديانية.الأحمديةالفرقةمنلمبشرينكانتاللوجندالغةفي

فيالمرةهذهالطباعةوكانت،ام849عامأخرىمرةالترجمةهذهطباعةأعيدتوقد

الترجمةلهذهالأولىالطبعةظهوربعد.أوغندافيبايجولدواموا-الأحمديةالبعثةوالناشرانجلزا

تعاونبلغتهمبترجمةالقيامإلىفبادروا،الضررلدفعباللوجنداالناطقونالمسلمونتحرك

كولاسيماضعيبالشيخمعالوقتذلكفياوغندامفتيماتوفواحمدالرزاقعبدالشيخعليها

الشيخوفاةبعدالعملالرزاقعبدالشيخوأتم،الكريمالقرآنمنجزءًا22معانيترجمةوأتما

9عامففىِمراحلعلىالترجمةهذهوظهرت.ام479عامشعيب norالمؤسسةطبعتام

501فيالترجمةوتقع.ماتوفوالرزاقعبدللشيخعمًجزءترجمة-كينيانيروبيفيالإِسلامية

"KuraaneEn-:بعنواثوكانتالعربيالنصعلىوتشتملاللاتينيبالحرفمكتوبةصفحة

".8391.,tukuvuJuzu Amma, Nairobi.الترجمةمنآخرجزءطبع،ام849عاموفي

مطبوعةوهي،التوبةسورةحتىالفاتحةسورةأولمنالكريمالقرآنمعانيترجمةعلىيشتمل

مقدمةصفحة35علىعلاوةصفحة418فيوتقع،العنوانوبنفسالمطبعةنفسفي

يأالعنكبوتسورةآخرإلىبهاينتهيالترجمةمنآخرجزءام859عامظهرئم.للكتاب

هذا.صفحة8اVإلىالمتسلسلالصفحاتترقيمويصل،والعشرينالحاديالجزءنهاية

وأخيرًاثالثًاجزءًاولعل،الآنحتىمكتبتيإلىوصلوما،الترجمةهذهعنعلميإلىوصلما

1(.)ْالكاملةالترجمةلتتمظهرقديكون

،نيروبفيالاسلاميةالمؤسةمطبعةفيجمعتقد،ماتوفوالرزاقعبدأحمدالثخترجمةأذأخ!ىاعلمت-01

معروضفالأمرلذلكترتجهطغإكالعنماتوفوالغوعجز%ا502الورقأسعارلارتفاعالطباعة!تولْفت

.المربهذهإلىالكريمالقرآنمحانيإبلاععلىالغيوريرالملميزمنالمحإتيدئنب!
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الكريمالقرآنتفاسيرترجاتحقلفيبيضاءأيادٍمنلهابماالإِسلاميالعالمرابطةولعل

وتنقيحه.مراجعتهبعدواحدكتابفيالعملهذابإخراجتهتمأن

تحتكمبالافيالِإسلاميبلالمعهدمنلجنةشكلواقداوغندافِىالمسلمينأنعلمتوقد

معظم!الترجمةهذهفيوالعاملون.جديدةترجمةلعملالمفتينائبكلومباعليالشيخرئاسة

والجامعةالعزيزعبدالملكوجامعةالشريفكالأزهرالِإسلاميةالجامعاتمنتخرجوا

مجموعةكلتقوممجموعاتثلاثإلىنفسهااللجنةقسمتوقد.المنورةبالمدينةالإسلامية

الكريم.القرآنمناجزاءعشرةبترجمة

ومراجعتهلمناقئتهالأمرويطرحالزجمةمنتمماعرضفيهيتمأسبوعيلقاءاللجانولهذه

القرآنمنجزءًاعراثنيترجمةالآنحتىتمقدأنهالعملبهذاعهديوآخروتصحيحه

الكريم.

يريدمنالترجمةهذهلطبعيتصدىوانبالنجاحالمباركةالجهودهذهتكللاناللهوندعو

.الاَخرةثواب

الأفريكانية:ترجات-6

للسكانالأماللغةوتعتبروالألمانيةالهولنديةمنخليطأوروبيةإندولغةهيالأفريكانية

المسلمونويثسكلنسمةمليون03سكانهاعدديبلغالتيأفريقياجنوبجمهوريةفيالبيض

العنصريةالتفرقةلسياسةنتيجةأفريقياجنوبفيالسكانويصنف.السكانمن%2نحو

هي:عرقيةمجموعاتأربعإلىالبلادفيالسائدة

نسمة.مليون22نحوعددهمويبلغالسود-أ

نسمة.ملايين6نحووعددهمالبيض-ب

نسمة.مليون2،هنحوعددهمويبلغالملونون-ج

نسمة.الف508نحوعددهمويبلغالهنود-د

مقاطعاتفيويزكزون،والهنودالملونينبينافريقياجنوبفيللمسلمينانتشاروأكثر

.وترنسفالوناتالالكاب

علاوةللدولةالرسميتاناللغتانوهماوالأفريكانيةالِإنجليزيةاللغاتالمسلمونوششعمل

الأرديةاللغاتثمالزولو:ومنها،البانتولغاتوأشهرها،المحليةالأفريقيةاللغاتعل
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وذلكام652عامأفريقياجنوبفيالِإسلامدخولأولوكان.الهنديةواللغاتوالعربية

التيإندونيسيامنقادمينالكابمنطقةإلىالمسلمينمنالأولىالمُستعبدينموجاتبوصول

مزارعفيللعملعبيدًاقسرًاجُلبواوقد،الوقتذلكفيالهولانديينحكلتحتكانت

كما،ناتالفيالقصبمزارعفيلديهمللدملالهندمنعمالهمالإِنجليزوجلب،الهولانديين

منالعديدالمسلمونهؤلاءشيدوقد.دربانمنطقةإلىزنجبارمنآخرونمسلمونقدم

للاحتفاظالكفاحمنطويلتاريخبعدوذلك،وجوهانسبرجودربانتاونكيبفيالمساجد

دينهم.عنالبيفلتحويلهمبهاعاملهمالتىالبربريةالمعاملةأمامالإِسلاميةبهويتهم

طبعةالزجمةولهذه،جوهانسبرجفيام819عامكاملةأفريكانيةترجمةأخيرًاظهرتوقد

أه""9بعنوانبكيرأحمدمحمدللِإمامترجمةوهي،شتاتكابفي6191عامظهرتسابقة

Heiligeا Qur' anألطبعةوالناشر(المقدسأوالكريم)القرآنA91الدعوةمركزهو.م

للقاعدةخلافًاالعربيالنصعلىتشتملولااللاتينيبالحرفمكتوبةوهيبدربنالِإسلامية

غيربهاقصدالطبعةهذهولعل،العربيالنصعلتشتملالمسلمينترجماتبأنالقائلة

وأهوامشأيبدونحرفيةترجمةتكونأنوتكاد،صفحة464فيتقعوهي،المسلمين

مجموعاتإلىالسُورترجمةالمؤلفقسموقد.صفحة14فيتقعللإِمامبمقدمةوتبدأ،شروح

محتفظًا،الآياتهذهحولهتدورالذيالموضوعأوللمعنىعنوانلهامجموعةكلالاَياتمن

العربي.النصفيهيكماالسوروترتيبالاَياتوترقيمبترتيبنمْسهالوقتفي

صالحوشيخالرازقعبدلِإسماعيل0691عامظهرتالترجمةلهذهسابقةترجمةوتوجد

فيطُبعتواحدةمنهاترجماتوتوجد.أجزاءثلاثةفيوتقع،المقدسالقرآنبعنواندي!

.لمجهولوهي،ام059عامبريتوريا

كانتالتي"الأمين"الهادىِمجلةفيمقالاتينشركانالذياللهحميدمحمدالأستاذأشاركما

فِىالأفريكانيةباللغةالقرآنيةالتفاسيرمنسلسلةظهورعنلغاتأربعفيدربنفيتصدر

محاولاتإلىأيضًاأشاركما.ust..شريمْةللآنسة،ام5891،9591،659الأعوام

مناثنينقبلمنالعربيبالحرفالمكتوبةبالأفريكانيةالكريمالقرآنلمعانيجزئيةلترجمة

وكانالرؤوفعبدوهاشمالكيفيطيبمحمدسليمانوهماالمكرمةبمكةالدارسينالطلاب

بجوهانسبرجالِإسلاميفاترفالمعهدقبلمنأخرىمحاولاتثم،ام469عامفيذلك

.ام569عامذلكوكان
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الزولو:ترجات-7

زيمبابويِفيتنتشروهي،الشرقيةالجنوبيةالبانتومجموعةلغاتإحدىهيالزولوولغة

العدلِرعلتشتملوهي.افريقيانجوبجمهوريةلسوتو--زيمبابوي-سوازيلاندا-بوتشوانا

تكوزماأقربوهي،الزوانداأوالزولومنهاتتفرعالتينجوفيلهجةومنها،اللهجاتمن

اللهجاقىانضمتوإذا،نسمةملايينأربعةمنيقربماويستعملها،سويتوللهجة

نسمة.ملايينثمانيةإلىالعدديصلالمشابهة

كماتقسيمهمويمكن،أفريقياجنوبفيالسكانعددمن%2007البانتوقبائلوتشكل

سونو%306-بيدي%5،7-تسوانا%807-زوسا%308I-زولو%8،81:يلي

.ليسوتان.،ه-افند701-سوازي%202-تسونجا503%

مرهَولأول،ام819عامإلاتظهرلمالزولوبلغةالكريمالقرآنلمعافيالوحيدةوالترجمة

يقربرمافبعد.الأملغتهمخلالمنالكريمالقرآنبمعانييتصلواأناللغةهذهلأبناءيمكن

بناتال،العلماءسكرتيرجامعةسيما.م.سمولاناتمكنالمضنيالعملمنأعوامالتسعةمن

ترجم!منالزولولغةمدرسماباسوقاسممنوبمعاونةناتال-نيوكاسلفيالعلومدارورئيس

ارديةوتفاسيرالجلالينتفسرِمثلعربيةبتفاسيرالمؤلفاستعانوقد.الكريمالقرآنمعافي

الِإنجليزية.الترجماتبعضعلىعلاوة،وغيرهاوالبيانالحسينيتفسيرمثل

ابعنوانصفحة633فيتقعوالترجمة "Ikhurani Eyingcwele""اللاتينيبالحرفمكتوبةوهي

ؤِبالروحغنيةوالترجمة،صفحةعشرةستفيمقدمةوعلالعربيالنصعلىوتشتمل،

بالنشر.بناتالالعلماءجامعةاعتنتوقد.الصفحاتأسفل

الهوسا:ترجات-8

وتنت!ثرالكبرىالصحراءوجنوبيأفريقياغربيفيإسلاميةمجموعةأكبرتشكلالهوساوقبائل

الغربيهَأفريقياكلفيتنتشرالهوسالغةكانتوإن.وباوت!ثيوزارياسكتووكانومقاطعاتفي

التيالمشزكةاللغةوهي،النيجروجنوبيلجيرياشمالييتركزونبهاالمتحدثينمعظمأنإلا

وتوجووبوركيناوبنينوالسودانالعاجوساحلوغاناوالنيجرنيجيريافيكثيرةشعوببهاتتفاهم
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المسلمينمنالساحقةغالبيتهممليونًاأربعينبنحوبالهوساالناطقينعددويقدر،فاسو

الِإسلامإلىالتحولفيالهوساقبائلبدأتوقد.التيجانيةالطريقةيتبعونوكثيرون،المالكية

ولغة،الهجريالتاسعالقرنفيواسغاانتثارًابينهاالدينوانتشر،الهجريالسابعالقرنفي

آسيوية،الأفروالعائلةمنالشاديةاللغاتفروعأحدوهيالعربيةبالكلماتتذخرالهوسا

مجموعتين:إلىالشاديةاللغاتقسمتفقد

الشاديةأوالغربيةالاديةاللغاتمجموعةثم،البيومانداراأوالثرقيةالشاديةاللغاتمجموعة

والتيالانتشارالواسعةالهوسالغةمنهاالتيالمجموعةوهي.الساحليةالهضبةلغاتأوالحامية

الكتاباتوخصوصًاالعربيبالحرفالهوسالغةوتكتب،نيجيرياسكانمن%85يعرفها

منواحدةوهذه،بالتدريجالعربيالحرفمحليحلأخذاللاتينيالحرفأنإلا،الدينية

القرآنلمعانيالكاملةالترجمةظهرت،م9791عاموفي.التغريبأحدثهاالتيالانتكاسات

شمالقضاةقاضيجوميمحمودبكرأبيالشيخفضيلةترجمةوهي،الهوسابلغةالكريم

علماءكبارمنعددمنبالتعاونالِإسلاميالعالملرابطةالتأسييالمجلسوعضونيجيريا

الجليلالعملهذاإتماماحتاجوقد،الهوساولغةالعربيةيجيدونممننيجيرياشمالفيالمسلمين

وبجوارهالعربيالنصعلىوتشتمل،صفحةا2rvفيتقعوالترجمةسنواتسبعنحوإلى

بالحرفكتبتالزجمةفإنللأسفولكنالصفحاتأسفلفيالثروحكتبتكما،الترجمة

فييستدركهذاولعل،السابقفيالهوسالغةتكتبكانتكماالعربيبالحرفوليساللاتيني

وتمتبالنثرمشكورةالمكرمةمكةفيالِإسلاميالعالمرابطةقامتوقد،التاليةالطبعات

لهالمغفورنفقةعلىوذلك،لبنان-بيروتفيوالتوزيعوالنشرللطباعةالعربيةدارفيالطباعة

السعودية.العربيةالمملكةوملكالشريفينالحرمينخادمسعودآلالعزيزعبدبنخالدالملك

Tarjamarma'anonin"":بعنوانوالزجمة Al Kur' ani Maigirma Zuwa HarshenHausa"،

1418فيوتقعومنقحةمزيدةام829عامفيظهرتثانيةطبعةالأولىالطبعةتلتثم

،الكتابنهايةفيللمفرداتلضرحقائمةزيدتوقد،الطابعينونفسالمؤلفلنفسصفحة

الثرعيةوالقوانينالمختلفةالمواضيعإلىالوصوليسهلصفحة41فيفهرساضيفكما

أبوالحاجوالمؤلف.التلاوةأحكامفيفقرةاضيفتكما.أبجدئاترتيبًامرتبةوالسيروالأحكام

سوكوتووالقرىفيالأوليتعليمهوتلقى،ام229عامسوكوتوبلةفيولدجوميمحمدبكر

فيالزبيةوكليةكانوفيالقانونمدرسةوفيسوكوتوفيوالثانويالابتدائيدرسثم،المجاورة

كبيرمثم،نيجيرياشمالفيالقضاةلكبيرنائبًاثملتعليمصثرفًاوعينالسودانفيباختورودا
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الإسلامنصرجماعةرئيسانهكما،الوطنيةالخيريةالحجللجنةرئيسًاعينتقاعدهوبعدللقضاة

ترجمتهصدورالكاملةالزجمةسبقتوقد،كودونافيالوطنيالمعلمينمعهد)دارةمجلسورئيس

كانو،منكباراناعرمحمدالشيخفضيلةوتصحيحوتدقيقبمراجعةوتباركعملجزئي

الكريمٍللقرآنالأخيرينالجزئينترجمةاعتبارويمكن،جوسمنالعرببأحمدالشيخوفضيلة

عملااللغةناحيةمنتعتبروالتيذلكبعدالكاملةلترجمتهمقدمةصفحة67فيتقعوالتي

اللهجاتمنبالهوساالمتكلمينمنتفهموالتيالواضحةالهوسابلغةمكتولًاكلاسيكيًا

المختلفة.

الكريمالقرآنتفاسيرترجماتالىماسةحاجةفيالكبرىالأفريقيةاللغاتتزالولا

.الجزاءخيراللهجزاهبكرأبوالشيخكترجمةوتفصيله

كانتالتيلشعوكمالعربيةباللغةالكريمالقرآنفسرواقدالأوائلالهوساعلماءكانوإن

بالحرفالهوساترجماتتكتبأنمناقلفلا،الترجمةمنأولىوهذا،العربيةتعلمفيمجتهدة

عبدالشيختفسيرإحياءأنكما،السابقعنقلقدالعربيةتعلمفيالنشاطكانإنالعربي

مكملاًعملًايعتبرالعربيةباللغةع!ثرالتاسعالقرنأوائلفيكتبهالذيفوديومحمدبنالله

جومي.محمودبكرأوالثغلجهود

الفولافي:ترجمات-9

الباجرميلهجاتهاومن،والفولفيديوالفوتاوالتوكولوروالبيولوالفولانيالفولاوتسمى

فاسووبوركيناوسيراليونوغينياوموريتانياالسنغالفيتنتشروهي،وغيرهاوفوتافولاوالبورو

التيالغربيةالأطلسيعائلةتحتومنهاكونغو-النيجرمجموعةمنوهي،ونيجيرياومالي

كثيرةرعويةشعوبوهم،الثماليالفرعتتعوالفولانيجنوبيوفرع،شماليفرعإلىقسمت

رششاردتقديركانوإنأعدادهمتقديرالصعبفمنلذا،الرعيأماكنإلىوالنزوحالحركة

يتبعونوكثيرونمسلمونالساحقةوالغالبية،متواضغاتقديرًايعتبرمليون12بلهمويكن

وقد.اللا-لينيالحرفإلىتحولواثم،العربببالحرفلغتهميكتبونوكانوا،القادريةالطريقة

واتجهتوالسودانمصرصعيدمنقدمواإنهمويقال.والهوساالفلانيبينوثيقةعلاقاتنمت

منهموظهرالمالكيبالمذهبيدينونوهم.جنولًااتجهواثم،الأفريقيالشمالإلىهجرتهم

ويعلنالدينليجددبلادهإلىوعاد،الوهابيةبالدعوةتاثرالذيفوديوبنعثمانالمجاهد

فيصدرتالكريمالقرآنلمعافيالكاملةوالزجمة.الوثينيةالقبائلبينالإسلاموينشرالجهاد
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LeCoran"ام291Aعام Francais-Peul"معباهوعمروالمزجمفلاني-فرنسيةترجمةوهي

،ام079سبتمبر2بتاريخمقدمتهووقع،سنجورليوبولدالسنغاليةالدولةلرئيسمقدمة

الطبعةهيالترجمةهذهأنأمام829عامالترجمةونثرت،ام079عامالمقدمةكتبتفهل

الفرنسيةاللغةعنحرفيةترجمةيبدوماعلوالترجمة.منهالتحققمنأتمكنلمماهذا،الثانية

أيتوجدولا،الصفحةفيمتجاوريننهرينفيتتوازيانالفولانيةوالترجمةالفرنسيةفايرجمة،

لاوالزجمة،بسطرسطرًاالفرنسيةعنالحرفيةبترجمتهالمؤلفواكتفى.الإطلاقعلىشروح

تحتاجوالترجمة.فرنسافيمطبوعوالكتاب،صفحة654فيوتقعالعربيالنصعلىتثتمل

ومحرفة.سيئةالعظمىغالبيتهاالأوروبيةفالترجماتبحذرإليهاينظروأنققسِمالى

منهكانوالذيأفريقياغربإلىالإِسلامحملالذيالفولانيالشعبأنتقديريففيلذا

القرآنلتفسيرموثقةلَرجمةلديهتكونأنيستحقفوديوبنعثمانالمجاهدأمثالمجددون

ربكتابمعافيعلىتتعرفأنالعربيةلتعلمسبيلاًتجدلاالتيالجديدةالأجيالتعينالكريم

العالمين.

الشعبعلىيركزالتبشيرأنوخصوضاالمجالهذافيبيضاءأيادٍالإسلاميالعالمولرابطة

أحد.علىتخفىلالأسباببالذاتالفولاني

:الولوفتربات-01

كونغو!"النيجرلغاتإحدىوهي،السنغالفىِالمنتشرةاللغاتاحدىهيالولوفولغة

غربشمالالسافانامنطقةتسكنالولوفوقبائل.الشماليةالأطلنطيلغاتمجموعةمن

نحوالسنغالسكانعددويبلغ،جنولًاجامبياضهرحتىشمالًاالسنغالنهربينفيماالسنغال

جامبياسكانمن%15والسنغالسكانمن%36يشكلونوالولوف.نسمةملايين6

السنغاليينمنآخرون%03ويتحدئهاالسنغالفيالثانيةاللغةالولوفوتعتبر.وموريتانيا

مناطقهم.خارجفيللتجارةلغةوتستعمل،الولوفغيرمن

%06ويتبع،الساحيةالمدنفيالمسيحيينمنمنهمنادرةوقلة،مسلمونالولوفوجمغ

القادرية،الطريقةيتبعون%01والباتيالمريديةالطريقة%03والتيجانيةالطريقةمنهم

القرآنلمعانيكاملةترجمةوجودعدمفيالسببهوذلكولعل،الانتئارواسعةالعربيةواللغة

لغةالعربيةتعلمفيضعفظاهرةهيفالترجمة،صحيسببوهذاالولوفبلغةالكريم

.القرآن
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التيالترصمحاولة)ئباتهناأريدأنيإلاالولوفبلغةكاملةترجمةوجودعدممنوبالرغم

.داكارفيالإسلاميالمعهدبهاقام

9اعامففي Aمعالولوفبلغةالبقرةوسورةالفاتحةلسورةترجمةبنشرالمعهدقام،ام

"تربهةبعنوانونشرت،صفحة05فيتقعوالترجمة،المغربيبالخطالمكتوبالعربيالنص

'AIQur"""الولوفيةباللغةالكريمالقرآنمعافي an Ju Tedd Ji ci Lammin u Wolof."

وأالمؤلفينأسماءأواسميذكرلمكما،حرفيةتكونأنوتكادبالزجمةشروحتوجدولا

الترجمة.عندإليهااستندواالتيالمراجع

فيوالغريب:توقعناكمامتتاليةأجزاءفيالترجمةإصدارفيالاستمرارالمعهد.عنتوقفوقد

بجوارتعيشالتيالقبائللغةهيالولوفولغة،اللاتينيبالحرفالولوفلغةكتابةهوالأمر

يدفعهاعليهاالشاملالعربيةتأثيرأنبدولا،مبكرةالإِسلامدخلتوالتيالعربيةموريتانيا

الحرفلاستعمالالإِسلاميةالكتاباتمنأنسبهناكوليس،العربببالحرفلكتابتها

نحواولىكخطوةالعربيالحرففيلغاتهمإثباتلأهميةينتبهونالمسلمينولعل.العربي

والولوفوالفلانيوالهوساالسواحيليةبلادهنامنوننادي.الكريماللهكتابعلىالعرف

القرآني.الحرفلاستعمالآنقدالوقتبأنواليورباوالصومالية

الكريم:للقرآنالأفريقيةباللفاتالقاديانيةالديانةوتفاسيرترجات-11

يقومونفهم.القاديانيبالدينتدينالتيالجماعةللِإسلامالمناهضةالجماعاتأنشطومن

للمعافيمحرفينأهواءهميوافقبماالكريماللهكتابوتفسيرترجمةعمليةفيهائلةبجهود

فهم.معتقداتهمليناسبالكلمتحريففيومغرقين،أهدافهمإقللوصولوالكلمات

نأمدعين،الأنبياءخاتم-يخم!محمدسيدنابعدالنبوةيتوارثونالهنودمنِأنبياءبظهوريؤمنون

منظهروقد.السلامعليهالمسيحبخلفاءالأنبياءهؤلاءويلقبونمستمرَايزاللاالوحي

يؤمنونلاأنهمكما،لندنفيرابعهمويعيش،أربعةالاَنحتىالأدعياءالأنبياءهؤلاء

كما،والخوارقالمعجزاتيستطيعونلاالذينأنبيائهملِإحراجمنغاوذلكالأنبياءبمعجزات

حتىاللهسبيلفيالجهاديرفضونفهموبالتاليإنجليزباولوكانالأمروليبطاعةينادونافهم

ابنهاوقصةالسلامعليهامريملقصةالخاصةتخريجاتهملهمأنك!ا،الأمرلوليالطاعةضُلا
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الكريم.القرآناحكامبعضنسخواكما،الصحيحالإيمانمعيتفقلابماالضلبوقصة

المسلمينمساجدفييصلونلافهم،غيرذلكادعواوإنخاصَّادينًاأنفسهميعتبرونوهم

ولهم،المسلمينمنبناتهميُزوجونولاالمسلمينمقابرفيئدفنونولامسلمإمامخلفأو

مننبيكلويعتبرون.المسلمينبأسماءويتسمونمساجديسمونهاالتيالخاصةمعابدهم

تأتي.والبقيةالآنحتىاللقبهذامنهمأربعةتوارثوقد،المنتظرالمهديأنهأنبيائهم

تفسيرًاالكريمالقرآنالثانيالمسيحبخليفةالملقبأحمدمحمودالدينبشيرنبيهمفسروقد

بالتفسيري!بممىفيمااختصرثم،اجزاءعشرةفيوهوالكبيربالتفسيرإياهمسميًابالأرديةمطولاً

تفاسيرترجمتكا،الإنجليزيةاللغةإلىالكتاباتهذهترجمتوقد،صفحة853فيالصغير

ملخصاتيترجمونالقومأخذالِإنجليزيةالتفاسيرهذهومن.الإِنجليزيةإلىقاديانيةأخرى

بصددها.نحناليَالأفريقيةاللغاتومنهاالمختلفةالعالميةاللغاتإلى

تفاسير(بلمعانٍترجماتاليستالأفريقيةباللفاتالكريمللقرآنكاملةقاديانيةتفاسير

.ام819عامالطباعةواعيدت5391عامنشرت:السواحيلية-ا

.ام849عامالطباعةواعيدت7391عامنشرت:اللوجندا-2

.7891،0991عامالطباعةواعيدت7691عاملرت:اليوربا-3

.ام889عامثرت:الكيكويو-4

.0991عامالطباعةواعيدت8891عامنشرت:الِإيبو-5

.ام099عامنشرت:الماندي-6

السنةلأهلتفاسيرفيهايوجدلاوالإِيبووالمانديَالكيكويووهيالأخ!ثالثلاثواللغات

منافسدوتالكلمتحرتوحيدةالميدانفيترتعالمذكورةالقاديانيةالتفاسيرأنأي،والجماعة

المسلمةالثعوبإلىالصحيحالقرآفيالمفىلتوصيلوشبهاتهمتأويلاتهمعلىالردودون

.اللغاتبهذهالناطقة

بصحةالأفريقيالقارىءيُوهممماالعروالقرآنيالنمرعلىالتفاس!هـتشتملهذهحم!

تفاسيرالكاملةالتفاسيرهذهتسبقماغالئاأنهكما،عنهالصادرةالمصدروأصالةالتفاسيرهذه
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صعانالكاملةفالتفاسير،استجمابةهناككانتفإن.كبيرةبأعدادوتُطبعالطريقتمهدجزئية

علىمبنئايكونالجزئيةالتفاسيرهذهإليهاتترجمالتياللغاتواختيارالطريقفيتكونما

أهليزاحمونوكانه!م،الإِسلاملانتشارحديثةبحركةتتميزالتيالأماكنوفيمسبقةدراسة

يرجونه.الذيالتأثيرلكتاباتهميعودفلاالصحيحالإِسلاميستقرأنقبلوالج!اعةالسنة

الأفريقية:باللفاتالقاديانيةالجزثيةالتفاصير

الجزئيةالتفاسيرغي،افريقيةلغةثلاثينفيقاديانيةجزئيةتفاسيرحصرأمكننيوقد

مائةمنأكئرفيجزئيتفسيرمائةمناكئرمجموعهمابلغتالتيالعالميةاللغاتفيالأخرى

علىتحتويدائمًاوهي.الأفريقيةاللغاتفيالجزئيةالترجماتعلىهناالحديثويقتصر،لغة

المواضيعفيتكونماغالبًامختارةآياتوهي،التفسيرعندالسنةالمسلمينكعادةالعربيالنص

التالية:

مكارم،السنة،التبليغ،الحج،الزكاة،الصوم،الصلاة،القرآن،الملائكة،الله

لاالتيالمواضيعمنوغيىها.الإنسانحقوق،الِإيمان،الاسلاميالاقتصاد،الأخلاق

الجزئيةالترجماتهذهقارىءعندبالاطمثنانيوحيمماعندهمالمعهودةالتحريفنقاطتمس

معالسمالقارىءفيتجرعالطريقلهامهدتقدتكونأنبعدالكاملةالترجماتإلىفيسعى

العسل.

هي:أبجدئاترتيئامرتبةالأفريقيةاللغاتفيالقاديانيةالجزئيةالترجماتوهذه

Asanteشانتيأ-ا

واحدة-وأسانتيأشانتيوتسمى-الأكانمجموعةمنالوسطىكوموفولتالغاتمنوهي

الأشانتيومعظم،وداهوميوتوجوالعاجوساحلغانافيوتنثر،فانتيالتوىلهجاتمن

نسمة.ونصفالمليوننحوعددهمويبلغمسلمون)الأكان(

Afrikaansفييكاأفر-2

بها.التعريفسبقوقد،أفريقياجنوبفيالبيضالسكانلغةوهي
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Amhariيأمهر-3

بها.التعريفسبقوقد،أثيوبيافيالرسميةاللغةوهي

Oromoأورومو-4

ويقدر،بالجالاويعرفونوكينياأثيوبياسكانمنقبيلة002نحوتشكلالأرومووقبائل

مجموعةمنالأروموولغة.السنةالمسلمينمن06%منهم،نسمةمليون12بنحوعددهم

.وآفاقوجالاأورومووتسمىالرقيةالكوشيتيةاللغات

91!هإيبو-5

نيجيريا،منالثرقيوالجنوبيالجنوبالجزءسكانمنالإيبوقبالْللغةهيالإيبولغة

والدلتا.النهرتقاطعيسمىمالغاتمجموعةمنواحدةوهي،وآبووإيمابانليبووتسمى

!we)"لوي-ة

لغاتمجموعةمنوهي،واحدةللغةلهجتانوالفونالإيوىلغةأنالعلماءبعضويعتبر

المليونبهاالناطقينعدديبلغوقد،وداهوميوتوجوغاناشرقجنوبفيوتنتشرKwaالكوا

نسمة.

7Bassa-باصا

عددويبلغ،ودواخلهاليبيرياسواحلعلىوتنت!ثرداكهـاكرومجموعةلغاتمنواحدةوهي

نسمة.ألف002نحوبهاالناطقين

!!لا810-!ه!يألىباو-8

ساحلفيتنتشروهي،بالتاتوالمسماةالوسطىكوموالفولتالغاتمجموعةمنواحدةوهي

نسمة.ألف004نحوبهاالناطقينعددويبئالعاج
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9Bemba-بمبا

لهجاتولها.ويمباايضًاوتسمى،الوسطىالشرقيةالبانتولغاتمجموعةمنواحدةوهى

الرقىِالشمالفيوتستعمل،الرئيسةالستزامبيالغاتمنواحدةاللغةهذهوتعد-عدة-

.وزيمبابويوتنزانياموزمبيقفيوتستعملللبلاد

ه019et-بيتى

ينتشروننسمةمليونربعنحوبهاالناطقينعددويبلغاكrداكرولغاتمجموعةمنوهي

.العاجساحلفيوبانداماساسندرانهريبين

11Temne-تمني

فيوتنتشر،لهجاتعدةومنها،الأطلنطيبغربيسمىمالغاتمجموعةمنواحدةوهي

نسمة.المليونأرباعثلاثةمننحووينطقهاسيراليون

ةحأجا12-

فيالمستعملةاللوبيريلهجاتمنلهجةولعلها،لوببوجانجانايضااللغةهذهوتسمى

نسمة.ألف07نحوويستعملهاالعليافولتا

Julaجولا-13

قبائلوتستعملها،الغربيةالشماليةالمانديكانأوالمانديمجموعةلهجاتمنواحدةوهي

بهاالناطقينعدديصلوقد،العاجوساحلالعلياوفولتاغانافيوالونكاراوالديولاالجولا

نسمة.المليونونصفالمليوننحوالقريبةواللهجات
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Dagbaniفيجبادا-41

الوسطىفولتا-جورمجموعةلهجاتمنواحدةهي،الداجيمباأوالداجومباأوالداجباني

أرباعثلاثةنحوالأخرىولهجاتهابهاالناطقينعددويصل،وغاناتوجوفياستعمالهاويكثر،

نسمة.المليون

Xhosaزوسا15-

فيالزولوقبائلبينوتتثر،كافراوزوساوتسمىالنجوفيلهجاتمنواحدةالزوسا

الزولو.منملايينثلانةنحوالزوساومنهاولهجاتهاالنجونيويستعمل،أفريقياجنوب

Swahiliسواحيلي-16

بها.التعريفسبقوقد

Chichiwaشيشوا-17 - (Ci) Cewa

لهجةوتتبعال!ثرقيةالوسطىالبانتولغاتمنواحدةوهي،شيفاأوشيثيواأوشيوا

وتنزانيا.وموزمبيقوزيمبابويزامبيافيوتستعمل،شينيانجا

-أس!()Yaoشياو-81

الشرقية،الجنوبيةالبانتولغاتمجموعةمنوهي،أياوا-أوساورا-أيو-ياووتسمى

نسمة.مليوننصفنحووينطمَهاوملاويوموزمبيقتنزانيافيوتستعمل

Vaiفاي-91

.وسيراليونليبيريافيوتستعمل،الغربيةوالشماليةالشماليةاللغاتمجموعةمنلهجة
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Fanteفانتي02-

فيوتنثر،فانتيتوىوتسمى،الأكانمجموعةمنالوسطىكوموفولتالغاتمنوهي

وداهومي.العاجوساحلغانا

Fullaفولا-21

وفولتاوسيراليونوغينياوموريتانياالسنغالفيتشعملوهي،الفوتاأوالفولانيأوفولا

كثر،الرعاةمنأصلهمالفولاوشعوب.الكاميرونوشمالوتشادونيجيرياوماليالعليا

حركاتمنمستهدفونفهملذا،حلواأينماوللغتهمللِإسلامناشرينأفريقياغربفيتنقلهم

القاديانية.التفاسيرعلىعلاوةهذابالفولاتنصيريةإذاعةلهمفخصصوا،التنصير

Kikambaكيكامبا-22

ثلاثةنحوويستعملها،الشرقيةالشماليةالبانتولغاتمجموعةمنوهي،كامباأوكيكامبا

وتنزانيا.كينيافيالمليونأرباع

Kikangoكيكانجو-23

وتستعمل()نجومبيالغربيةاثليةالبانتولغاتمنواحدةوهي،الكانجوأوالكيكانجو

برازافيل.والكونجووزائيرالوسطىأفريقياجمهوريةفي

Kikuyuكيكويو24-

مليوننحووششعملها،الشرقيةانليةالبانتولغاتإحدىوهي،جيكويوأوالكيكويو

.وأوغنداوتنزانياكينيافينسمةالمليونونصف
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Logandaلوجاندا-52

بها.التعريفسبقوقد

Mandinkaماندنكا-62

وتنت!ثر،الغربيةوالشماليةالشماليةالمانديلغاتمجموعةمنوهي،مالينكاأوالماندنكا

ومالي.العاجوساحلغينيافيأفريقياغربقبائلبين

Mandeماندي-27

قبائلبينوتنتشر،الغربيةوالثحمالبةالشماليةالمانديلغاتمجموعةماندينجومناوماندي

وجامبيا.وماليالعاجوساحلوليبيرياوسيراليونيخنيامثلأفريقياكرب

Nzemaنزيما-28

وداهومي.العاجوساحلغانافيوتستعمل،الوسطىكوموفولتالغاتمنواحدةوهي

Hausaهوسا-92

بها.التعريفسبقوقد

Yorubaباويور-03

السنةاهلتفاسيرفأين،قاديانيةوجزئيةكاملةترجماتمنعلميإلىوصلماهذا

الرهبانننتظرأي؟فقطفعلرداتيكونالتبليغفينشاطناوهل؟ننتظروماذا؟والجماعة
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التحريف؟علبالردننفعلفقطوعندهايحرفواحتىوالقاديانيينوالمنصئرين

المختلفة؟اللغاتفيللتبليغعلميامرتبةبرامجلنايوجدألا

مستوىعلىالمختلفةباللغاتللتبليغودراساتوأولوياتبرامجلهاأجهزةلديناتوجدألا

مجموعةستيننحوفيالمعمورةسكانمجموعمن26%معتنقوهبلغحتىينتشرالإسلام؟العالم

اللهجاتإليهاأضفناوإذا،اصغرعرقيةمجموعاتفيلغة321منأكثرتستعملكبيرةعرقية

؟اللغاتبهذهبالتبليغالمكلًفهوفمن،كثيرًاالمسلمينللغاتالنهائيالعدديزدادالمختلفة

العمل.هذاعنالمسئولةالمنظمةأوالهيئةهيوما

للقرآنعالجةهيئةتكوينإلىيحتاجالميدانأنوهيهامةحقيقةإلىتشيركلهاأسئلة

الأمةوأعراقلشعوبالصافيةالعالمينربكتابمعانيوتبليغلتفسيرمتخصصةالكريم

:شعارحاملةالمختلفةبلغاتهاالإسلامية

لسانبكلوتفسيرانسانلكلمصحف

كلمنالمبشرينلعبثتُركتقدللِإسلامالطبيعيالامتدادوهيالأفريقيةالقارةفإن

لهمشاءماوحرفوا،رقيبدونلهميحلوكماالعالمينربكتابفترجمواودينمذب

والمسلمين،الإسلامباسمالمَحريفليتمواالقاديانيينمنأذنابهموجلبوا،التحريف

بالحرفلغاتهاكتابةعنشعولًاوحولوا،يكادأوخالفالميدان،براءكتبوامماوالإسلام

المسيحية،والكتاباتللإِنجيلبترجماتهمأفريقيااغرقواثم،التعريبمدفأوقفوا،القرآفي

أصحابهاحارالتيالتثليثعقيدةإلاأمامهيجدلاالذيالمسكينالأفريقيحصارتموبذلك

فهمها.فيأنفسهم

فقد،الأفريقيةالقارةفيموجودالعالمفيالمقدسالكتابترجماتمنعددأكبرأنونجد

الجديدالعهدترجمكا.ام849عامحتىوذلكأفريقيةلغة701إلىكاملةترجمةتربخم

أفريقيةلغة923فيمنهمختاراتتوجدبينما.التاريخنفسحتىأفريقيةلغة171الىفقط

تنتشرالمذكورةالجمعيةدهان.أفريقياجنوبفرعالمقدسالكتابجمعية)حصاءحسبهذا

وغيىها،ونيويوركولندنوسنغافورةكونجهونجفيمطابعهاوتششر،كلهاالدنياعواصمفي
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منمجموعةقامتاوغندادولةففي.الدنياإلىالإنجيلبتبليغوتقوم،ضخمةميزانيةولها

بعملية-سنواتولعدة-اللغاتفيوعلماء()الأنئروبولوجيالبشريةالأجناسعلمفيالعلماء

أساسيةلغة22تستعملالمختلفةأوغنداشعوبأنإلىمنهخلصواأوغندالشعوبصعح

يتأكدواحتىترجمةمشروع22إلىيحتاجالإِنجيلوأن.أهميةأقلأخرىلهجاتعلىعلاوة

وقد،الإِنسانفيتؤثرلغةأقوىهيوالتيالأمبلغتهأوغنديكلإلىوتبيغهوصولهمن

بالترجمةكمبالاكنائسأحدفيسنواتأربعمنذواحتفلتالمشاريعهذهعلالجمعيةتوافرت

نصفيساويبماالكاوالشعبالِإنجيلهذاويباعالكاكوابلغةوكانت.للانجيل)11(8رقم

،لأوغنداالمطابعأقربفيطبعتالترجمةأنكما،المدنفييعيشلافقيرشعبلأنهدولار

حسبوذلك9رقمالترجمةفيشرعواثم.مكلفًاالنقليكونلاحتىللجمعيةوالتابعة

درسمماذلكوغيرالاقتصاديةوحالتهمونشاطاتهموقبائلهمالناسلأعدادمدروسةأولويات

أساسها.علىيسيرونواسعةعلميةدراسة

فأين،أجمعالعالميغطيالجمعيةونشاط،أوغنداوهيواحدةلدولةالدراسةهذهكل

القرآنمعافيترجماتعددإن.العلميةالدراسةعلىوالمبنيالمنظمالتبليغهذامنوقرآننانحن

مصادرمنوليسالسنةأهلمصادرومنكاملةبصورةالأفريقيةباللغاتنشرتالتيالكريم

.لغاتفيترجماتستعلىتزيدلاوأضرابهموالأحمديةالمنصرينكترجماتمأمونةغير

الهوسا.-ا

اليوربا.-2

السواحيلية.-3

.موريتويوس(موريسجزر)فيالكريويل-4

الزولو.-5

.الأفريكان-6

إلىجيلمنشفافاتنمقلالتيالشغمويةالتفاسيربعفرإلاموسعةحقيقيةلتفاسه!وجودولا

.واللوجاندا،()الفولانيالانولامنكلفيجزئيةترجمةتوجدكا.جِل

الصومالية.باللغةالكريمالاقرآنمعافيترجمةطبعفيالرابطةاجتهادعنوسمعنا

!شو،،ألور،روكيجا،نكوري،رونيا،اللوجندا:الأوغديةاللغاتفيالإنجلإيها!!جمالتىاللنات-11

لغاتأط84910عامظهرتقدتكرناكوليَبلنةللإنجيلطباذالمفروضرانكا،كاكاوا،لانجي،لوجارا

.اوغندافيتتحكلالذكرصالفةاللغاتوجمغ.فقطالجديدالعهدإليهاترجمفقدلوماسادا،جوفج،وكاراما،مادي
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تكونقدأنهاإلاللتبليغوسيلةأنهاكماالترجمةأنفيهانوضحأنيجبوقفةمنبدلاوهنا

ومنالأصليمعينهمنالكريمالقرآنوفهمالعربيةاللغةتعلمفيالشعوبتراخيفيسببًا

كتبتوالتيالعربيةالدولجامعةفيالعضوالدولةهيبالذاتوالصومال.الإلهيمصدره

وابعدتالقرآنيالحرفعنفتغربت!!عامًاعرثلافةمنذاللاتينيبالحرفالصوماليةلغاتها

نتوقعكناالذيالوقتفيالانفصامهذالتؤكدهناالمعانيترجمةوستأتي،الكريمالقرآنعن

الأصليةلغتهالتكونالقرآنيبالحرفلغتهاتكتبانالتعريبإلىتدعوالتيالصومالمن

باللغةترتجهاطبعتقدتكونالرابطةولعل،بالثهإلاقوةولاحولفلادينهالغةمعمنسجمة

العربي.بالحرفالمكوبةالصومالية

والقرآن.منازلمنولافيهيمرحونالمسلمينلغيرخالٍفالميدان،خطيرالموضوع:أخي

دونوذلك،والقرآنللاسلامالمعادينمنبللا،لذلكأهلأليسواهممنيترجمهالكريم

كله.العالمفيالمحرفةالترجماتهذهخلالمنيحاربوالإسلام.حسيبأورقمِب

علىمحمدأحاديثوتطبعفيهآياتعشرأهموتطبع،سورهترتيبويعاديختصرفالقرآن

رسولانهيذعونمنصورفيهوتطبع،الزكيوالقانون،محمدقرآنويسمونه)كذا(المائدة

نأذلكمنالأمَربل،مدافعمنولا،اللهكتابعلىالافتراءاتمنذلكغيىوإلى،الله

بذلك.يعلملاالأعظمالسواد

العالمينإلىاللهكتابتبليغعنمسئولةإسلاميةعالمةمؤسسةبدونالأمريتركمتىفإلى

بلغته.إنسانكليفهمهاوبطريقة

منيظهرماكلورصد،العالمينربكتابعلىمُتَعدكلملاحقةعنمسئولةتكونكما

وشدهمللمسلميندليلوإصدارالفاسدمنوالتحذيرمنهاالجيدون!ثروتقييمهاترجمات

آخر.جانبمنهذااللغاتكلفيالصحيحةالتفاسيرلزجمات

يلي:ماوالحب-الخامةثورتهفيالعريةاللغةجمعمؤتمرتوياتفيجاءوقد-12

للعودةوضباْحكومةالصومالبالدعوةومجص،لبةالعربالأبجديةلقهابكابةاتسكالىوالإصلايةالعريةالدولنمرالمؤيدعو:نايأ

.انمورةالعودةفذهئاالوطشىتحذأنالعريةوالحكوماتبالدولوكب،العربيةالأببديةالىصيعاْ

-101-



طأ

ي

ص!
ط
ب

في،

،ع!

!لآ

-ط

ة.

ص!

آ

.محهِأ

ةِ

ئأ
ء

؟

ب

،غ

يخ!نج

!يمنجه

خ

مح

ء1103.-فأ-ول 6.-*ء-ص
-.ي!س!بلا-!َ*+16ا--*ع-ص

ص03-*!أ،ط!
ن!61*،.15

6-.!-ا*.!
-.!!.*..-5--31!حلا-

،-نلا-ح*6ء*
!لا!*11!تا

؟

06
!

*.

خ!

.ح!يم!ه

16

ا.ع.

.!ي!
ءعا

نجبما

1أ.،*

ظهء

بخه

6

كأ

-

ت

-

ظ

-5-

نح

كأ

-115-

كأل!ءمح

.ثنا-.*بم

ا.؟!ا*مح!

ء11--ا
ثأتبمطتن
-*!كا*كا
-*اصصص

-بم

إ*

-Aكأ

نمه،.كاَ،

.ء

6

*

-

-

ش!

أنم0

ا!ء

!
لا

ا*-!،

2!يأثدة
ا،"ا

-*!بما!

.بلآم!.-

!-!ا!ا

:؟كأكاكاخ

خِص!

ح!3

.!بماأَ

!فا

؟لآ.،

*!ا*

ء

.لآ

http://www.al-maktabeh.com



.ئثهَأ

ةِ

نأ

عِ

3

*5،

سَا3

ب!3

ءبم!

ا.ص!ا

بيحج

ع01آ

53.1.

نأا

3ء!

*ا

03مغ

.أنم!

.نلا!ايم

نمِ!!بما6

ع!.-.*

!!!ا

؟ص.

خِ

6

.؟

كا

ثألح

.ص!.!غ

!ابر

صبمثِ!كأ

غ؟33

!.

01

بم
03

-

حم!

كلت

اج
؟كا

.!غ

لاأ

ا.ع؟اغا ط.،-?
بم-ءلأ-ب

مَلأا.-ا
ط!.ث!اح!03يم

!نن-*آنمجمبم

515
03-.ص!ا!!

ط..كل!-.لا،*كا.

3*،*06

غِ

.ب!

،.
ءِ

.لأ

6ص

ف!6

03

كأ

01

مح!

-

ئِلأ

بخه

-111-

!!ه

ثهجم!

ص!ا
كا،
لأ*

ء

عِ

ف!
ظ

.،!ا
ءِع

003،
.-*

!

ب

01

ب

.س!ا.طه
اء9

لآغ

*ا
ا؟

0،1
ع؟

.!غ

ث!

!

بخهـ

جم!؟؟!

ص!م!طه

غ3

*تج*
ءح!!

اطهلمحة

بخهـ
بخ

!ا!!



يأ.5(

7كاأ

*ي**

يم

،.
ج

حأ
اله

؟.!كا

،(ا.ء
!-؟!

إغَ!بما

ةص!؟

عاص

ص!؟لح

طص

ءِ!

؟!

تحمأ

-!يه

بم33
*--

،كا

.محه!2
3!صأ
صه!هى

.!

3،كا!ألآ

كا!ا!ه

4

ا،"حأ
*!

يخأفر

"-
طأ"

!!8

؟

!أ

كا!

نمه

عأ

-ب،

بم
,IV

*

ولم
لأ

فأ

؟

ء3ولم

كالأ

لاغصه.--

4.-.صأ

ءكا.خأ

قي

أ!نم

ين

*

-11 r_

y

ءصأ
م.3

كاء
rص

صأت
.خ.ء

،خ"
بمع
كا*

:

-

؟ط،تم

"!1!،

3!أ

.لا

كامما،

!!"
كاكا
كاص

:

ع!-
،ء

غأ4
كا*

ء

بم،

عأم.
محط،

.).،"

أش!3

.جمان!

ط3

،ضأبم،
جِيم

تم؟

جمه

3".-ة

..نم

نم!؟

حأ-

كالأ؟

نج،

!أكأ"

!!لأ

*!!

كلبما-،

م

!8

-لا

!!أ

http://www.al-maktabeh.com



.صشَأ

ةِ

،،

جِ

!.

!

31!ما

،ثحلا

ةج

عه-

يخبمضبم

عهص.

ءِ!

.لا

خِنن

أ

آ

.كِا،كا،!جمإكا*!قأ

ا؟اإ،..بم،"في

*حأث!!!-
لأ6*غ3-بم

،.كا.-.

3،بهأ*خأ!.قيع

كط؟(ح!!قمبم--

*غ،*.!ا
ص-!6عط!طه-:

*

نِمه

ء"

-

خ

يم

تمهئم

*أ

كَلا.لأ

تمبما

عا

،،.

ءِ

ط"

!ه

-

؟ث!

؟ئم

%بم.

*.بأ

.ثأ

بمث

بم

.؟

113--

ء

لأ.3

033
"!3،

؟

آ.ع.

ثبمالأ

.طأ
حأ-
*يم.

طأ!ه

*،نم

بم

*؟

جم!4

كالا

تح!نم

!

كلا5-3:.5

كا"..!ا
3.--!أزرء03

.ء،!.
*ه.!.!ا!ه

!!.،رز*
ب-.

Gكط*ء!،*تء.!.صلاء؟.*ص
كا03*عه،3َ

.لأ

!ني

ب

يخأ

كا.
بما



ثخهآِ

ةِ

نأ

جِ

01

+لا

لأ

.؟

جمبما

*

ئأ

vء

،ثئي-

نِجء-

؟صء

!يمء

؟ص.

خِ

؟

3.

.ج!

.ء.ء-.!
ء؟!

-.؟02
*!ا-
*.!ول

،.3.ء
*مأع

مح!خ!

ج!101
.ص!.

اَ!.بيكا3

،تجاءطهط

؟01؟
كااب

جم!

كلة

نأ

كه

ت03

ير*
لا-ح

+بم!

-:ني.ء
!أ-كا

نح!5حلا
،"؟

-س!

!ي

بخا

ج

كالأ

،ط

ءيخ،

-.ص!
!5

3ط
3!ه

.؟

حملا

؟

-f11-

صا.س!
محهء

*!ا

كأ.م!

؟-؟

عة*!هغ

ص!

نخ!3

بغ،

كا-لآ!،

كأخمه-
،.--ة

ء

.؟

؟

.*

شما

!.

ك!

-

كأ
-

!ا

.؟

.يخخما

لا.-.

-!خ!
.ك!!اء
ءِ..*ط

؟!بىمح

لآجمهته!

خ!غأ.ض!

ذعا،

.!!أقي
ب!ء!

صه*كا

ل!

نم؟

ت

مخه-

ب؟

سأ-!
ء!

ح!ا

كأ!ءا!ه

-

!!*نم

http://www.al-maktabeh.com



ص%

إِ

غ

ء

3ءِ

إِظ

نج

غ

!يمء

خ

مح

i

يخه

حما

ي!طيم

اْي!

-ء

2!ع

كما؟؟

نمما7.قي

قييمتج

حمح!،6-،ت
ءَ،-6َ-

3:.غ؟3عنج
05-.-م!ء-.ح

ن!،.!،نا:.
3!ن!.:،ظلا

-!--كلان!.ء
؟؟--،ثاير"يم

--!
م!!،

ظ45كأ
-،كا!?-ص!-كا-!ب

تإث؟ظحما!

*ااظء

خلا
ط!

-

.،
2

115--

ص،
،بيخ

:تج-

!!5؟

ظ

؟

ء
حِ!

،

،كا!
صءي!81

!!ج!ء*تج
،!--

!!عع-*--ح!
لأ---3+ثِ!كا

ث-

صِ!ْجم!؟

أ؟؟
*--
غمحظ*5

ء!ا،
كااء

,I-
:ه
!--صء!

في
لأ



ءمحِهأ

ةِ

ثأ

ع

كا-

ول3

ن!؟جم!

3*لآ*

.-يا،

،"-غط؟

cz*.في

لآ!تج
محلا!ابخ

،!م!م!ظح!

ظبءي،؟

--!!بم
3؟،كا-!ءِخ

علا!!اث!
!ان!*-!

3ء
،5في6

5-نِجءير
صصَتت

!!نحا

في
؟
-

ص-
بربر

E.لأا

!ا-!

يخ

،.لا
ب!+بم

سلا!.!ه

!!ك!!لأ

عةبم
ءِ.*!

،.03

!لأ!ه؟

ض!ىء

بمنجبخ

غ-ت

لا!ء

ك!ات

--
محه-
ءح!

تمغ

ىِخبتج

بخحأت

ص!.

ص!

ءتمكله

*

اكايلا

116--

نج!2
?.
!*

تِ.ء

كا،؟

--بم

-.!.ة
حاكا:

ببما

خلآ

إح!

خأغ

ينلأ

طه3

6

بم؟

3-
كا*ح
،!*-

بملا*
ءلا-

كاَكأ!.ب

*!ر!كلاء
كالابم

؟

ظ

طِا.لأ

ي!

-

-

كيما

http://www.al-maktabeh.com



البحثمصادر

بية:العر-

.ام849العالمفيالتميةعنتقرير-الدوليالبنك

العزيز،عبدالملكجامعة،الإسلاميالعالمسكانفيدراسات،المطريخالدالسيد.د

f(جدة AAf.

وآمالها،،آلامها،المعاصرةظروفها،العالمفيالمسلمةالأقليات،اللهعبدصديقعمر

.419:ص

.م8691،الرياض،السادسالمؤتمر،الإسلاميللشبابالعالميةالندوة

النهضةدار،القارةلمقوماتدراسةأفريقيا،الرسولعبدكوثرد.،رياضمحمد.د

.ام739،بيروت

.ام839بيروت،السنغال،أفريقيافيالإِسلاميةالشعوبمواطن،شاكرمحمود

9هـ/ا304بيروت،الإِسلاميالمكتب،الإسلاميالعالم،الشاكرمحمود Arام.

العلومكلية،الإِسلاميةسعودبنمحمدالإِمامجامعة،الأولالإسلاميالجغرافيالمؤتمر

.ام979الرياض،الاجتماعية

الِإسلامي.العالمقسمات،مؤمنمصطفى.د

القاسي.الحصار،أفريقيافيمأساتنا،الدينخليلعماد

أفريقيا.فيالِإسلامحركةمع،بدويعبده.د

117--



2-أجنبية:

8291..Arabia- London Feb-

8491..Arabia- London Jan-

,.SheikhAbdalRazak Matuvo, Kuraane EntukuvuJuzu Amma, Pub-
8391..TheIslamic Foundation, Nairobi

10ak, Kuraane Entukuvu. Pub!كSheikh Abdal R-

8491.,TheIslamic Foundation, Nairobi

0،Sheikh Abdal Razak, Kuraane Entukuvu. Pub-

8591..TheIslamic Foundation. Nairobi

,.AbdilahiNassir, Tafsiri ya sura AI- Talaaq, Pub-
8191.,ShungwayaPup. Ltd., Nairobi

,.SheikhAbdullah Saleh Alfarsy, Qurani Takatifu, Pub-
9691.,TheIslamic Foundation, Nairobi

Sheikh Abdullah Salah Alfarsy, Yaatadhir una Tafsiri ya, Pub., Mwongozi-

.0691.Printing press, Zanzibar

Sheikh Abdullah Salah Alfarsy, Rubbamaa, Tafsiri ya, Pub., Mwon gozi-

6291.Printing press, Zanzibar

Sheikh Abdullah Salah Alfarsy, Subbhana, Tafsiri ya, Pub., Mwongozi-

)*.5(.Printing press, Zanzibar

-SheikhAbdullah Salah Alfarsy, Wamaa Ubarriu, Tafsiri ya, Pub., Mwon-
6191.gozi Printing press, Zanzibar

8291.,Africaguide- World of information-
Abu Baker Mahmoud Gummi, Tarjamar ma' anonin Alkur' ani Maigirma-

-ZuwaHarshen Hausa, Pub., Dar Al Arabiah Publishing, Printing& Distribu

9791.,tion,Beirut

-AbuBaker Mahmoud Gummi,Juzu Ama Wa Tabarak, Tarjamar ma'ano-
nin Al kur'ani Maigirma Juzu' in Tabarak da Na Amma, Pub., Dar Arabiah

.(Beirut,(N. D

-AI'Amin Bin Aly, Tafsiri yaJuzuu Amma, Pub., Alawiyyah Trader, Mom-
)*.05(,basa

,AI'Amin Bin Ali Mazrui, Tafsiri ya Qur' an Tukufu, Aali Imraan, Al- Nissa-
8191.,Pub.,Shugwaya Publishers Ltd., Nairobi

,Qur'an Tukufu, AI- Faathah, AI-Bagarahلأ،AI'Amin Bin Ali Mazrui, Tafsiri-

0891.,Pub.,Shugwaya Publishers Ltd., Nairobi

Anonymous, Holy Qur' an, (Amhari), Pub., Artistic Printing press Ltd., Adis-

7391.,Ababa

118--http://www.al-maktabeh.com



mamI,8191,Baker, .M Ahmad, Die Heilige Qur`an. new ,.de Johannesberg

,Cole,Rev. .M,.C Al-Kurani ni ede Yoruba, Pub.. .C .M .S Book shop, Lagos

2491
,Dale,Godfrey, Tafsiri ya Kurani ya Kiarabu Kwa Lugha ya Kisawahili

.3191,ledge,LondonللاPub., Society for Promoting Christian Kno

8391..Impactinternational, 82th. Jan. 10th. Feb

,Irving,Thomas Ballantin, The Islamic World today, Univ. of Tennessee

7391.Knoxville. Jeune Afrique Atlas, The African Continent, First ,.de Paris

Hai Mod. Augusto, Haj .A Akanni, & Haj Hasani yasau Dindey, Al- Kurani, Ti

7391.,atumosi ede, Pub., Dar Alarabiah, Beirut

2491..TheMoslem World, Vol. XIV No.,4 Hartford, Con

7191.،4.Vol. Lxi No.,4 Hartford, Conأ"ا
.Linguisticcomposition of the nations of the World

Editors, Heinz Kloss & Grant .D Mc Connel

8491.,InternationalCentre for Research on Bilingualism. Quebec

Mubarak Ahmed Ahmadi, Kurani Tukufu, Pamoja na Tafsiri na Maelezo

5391.,KwaKiswahili,Pub., East African Ahmadiyya Muslim, Nairobi

5391.,MirzaMubarak Ahmed Ahmadi, .H.A Kurani Tukufu. Nairobi

.Muraay- Phaidon, Jocelyn, Cultural Atlas of Africa, Oxford

,Moulana.C .M Sema, Ikhurani Eyingewek, Pub., Jamiatul Ulama Natal

8191..Newcastel,Natal

-Dr.Hussein Nahaboo, Le Saint Coran et traduction en Creole, Pub., Re

8291.,gentoress, Port Louis, Maurice

8291.,OumarBa, Le Coran Francais- Peul, 'L Harmattan ACCT. Paris

-WorldBibliography of translations of the meaning of the Holy Qur' an, Re

8691.,searchCentre of Islamic History, Art and Culture, Istanbul

8291.David .B Barrett, World Christain Encyclopedia, Nairobi

7591.,WorldMuslim Gazette, Karachi

-Weeks,.R .V Muslem Peoples, A world ethnographic survey, Green

7891..woodPress

8291.,Peter.B Clarke, West Africa& Islam, London

,Voegelin,.C .F & .F,.M Classification and index of the world' s languages

7891.,Elsevier,New York

Zakariya Kizito Bulwadda, Kurani Entukuvu, Pub., Uganda Ahmadiya

7391.Muslim Mission, Kampala

,Ibid,Kurani Entukuvu, Pub., Uganda Ahmadiya Muslim Mission

8491,,Egolddwamu.Unwin brothers Ltd., Surrey

911--



لمتلتأالفَصهلا-5

والأفريقية:والأوروبيةالآسيويةاللفاتبعضوتفاسيرترباتتاريخمنامئلة

ولا،بعديدؤَنلمالمختلفةاللغاتفيوتفاسيرهالكريمالقرآنترجماتتاريخأنالحقيقةفي

وبعضالقليلةالمقالاتبعضإلااللهم،التاريخهذابكتابةاهتممنأجدأكاد

تاريخًاتعتبرلاالتيالمختلفةوالماسيرالترجماتعنمكتبياصدًاأوردتالتيالبيبليوغرافيات

الحقيقي.بالمعنى

معلوماتمنإلمثوصلمابقدراللغاتبعضفيالتاريخهذالكتابةمحاولةالفصلهذاوفي

لتكوينكلمننسختينعلىأحصلأنجاهدًاحاولتالتيالتفاسيرأوالترجماتهذهعن

وشرها.خيرهاالأعمالهذهفيهاتوئقمكتبة

له،للكيديجريماأوالكريمالكتابهذالخدمةيجريماذانعرفانالواجبفأقل

الطريق.أولفالمعرفة

بهذهالناطقينمنمتركةلجهودالأمرمجتاجاللغاتشتىفيمفصلًاكاملاًالتاريخولكتابة

.للموضوعشاملًاتارئحاوتشكلالأرضأنحاءشتىمنالمعلوماتهذهتتجمعكياللغات

منهائلةثرواتوالبنغاليةوالأرديةوالفارسيةالتركيةكاللغاتالإِسلاميةاللغاتبعضففي

بل،فقطكمالسردهالااللغاتهذهأبناءمنعلماءإلألهاالتأريخيستطيعلاالتفاسير

فيعليهااعتمدواالتيوالمراجعواتجاهاتهمبمؤلفيهاوالتعرلِفوتقييمها،بهاوالتعريف

استلامهاعند"الكريمللقرنالعالمية"الهيئةأنأعتقد،كبيرشكولاعملوهو،مؤلفاتهم

تكونواحدةموسوعةفيواستكمالهالتاريخهذاجمعواجباتهاصميممنأنستجدالأمورزمام

لغة.كلأهلبينلنشرهاالتفاسيرأحسنلاختيارواضحاًدليلًا

ولهجاتهاالمختلفةاللغاتوفصائلمجموعاتمعرفةإكالباحثيحتاجالتاريخهذاولكتابه

الاقتصاديوالزكيبوكثافتهمالسكانوتوزيعالنوعىِوتركيبها،للشعوبالسلاليوالزكيب

المشعملةالحروفأنواعمعرفةإلىأيضًاالباحثويحتاج،والدينيالثقافيوالتكوينوالنمطي

السكانيالتوزيععلىالتعرفإلىيحتاجكما،الحروفهذهاستعمالوتاريخلغةكللكتابة

.غيرهفيأوالإسلاميالعالمفيتستعمللغاتكانتسواءالمختلفةللغات!"الديموغرافي
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جهودمنبدلاالكريمالقرآنوتفاسيرلترجماتمتكاملتاريخإلىللوصولفإنهوباختصار

باللغاتالناطقينمنالمثارلمجنعنفضلاًالمعرفةألوانمنالعديدفيلعلماءكثيرةمئ!تركة

لها.التأريخالمطلوب

المعلوماتتجميعإلىالأمراحتاجالموضوعفيتبحثالتيالمراجعولقلةالمعلوماتولندرة

من!احبهاوماكوثائقوالتفاسيرالزجماتلجمعطويلةسنواتمدىعلىضرقةنتفًا

تعتبرممناللغةأبناءمنلواحدبحثأومقالةلآخروقتمنالطريقت!يءوكانت،معلومات

علىوالتعرفالأمورتوضيحعلىتعينالأولىالدرجةمنمعلوماتالموضوعفيمعلوماتهم

الكريم.اللهكتابلخدمةجوانبهتجلأنيجبوالذي،المهجورالتاريخهذامنجانب

)وأعنيالصينالىمتنقلأوكوريااليابانمنالشرقاقصىمنالموضوعهذافيبدأتوقد

الصينيةغيرالقومياتلغاتفيالموجودةوالترجماتللتفاسيرذكردونفقطالصينيةاللغةهنا

روسياإلىغرلًاانتقلتثم،وغيىها(والطاجيكوالتاتاروالقرغيزوالأوزبكوالقازاقكالإيغور

لتفاسيرالتأريخدونالروسيةباللغةعرفتهاالتىبالترجماتعنيتأيضًا)وهناالروسيةواللغة

هذهلبعضعابرغيىصد،السوفيتيبالاتحادالموجودينللمسلمينالمختلفةالقوميات

،(والدانماركوالنرويجوالسويد)فنلنداالإِسكندنافيةالبلادإلىأخرىمرةغرلًاثم،التفاسير

المسلمالشعببتفاسيرواحدًامثالًاضربتثم،وتئميكوسلوفاكياوبلغاريابولنداإلىثم

بتويمعمتابعتهيمكنلما--ولومصغرةصورةالأمثلةهذهفيووجدت.الكرديةباللغةالكردي

العددالقليلةالتفاسيرذاتاللغاتفيالكتابةوتعمدت.المنشودالتاريخإلىللوصولأكثز

وذلك،التأريخهذافكرةلتوضيحاللازمةالأمثلةأنؤَعأنيمكننيحتىالمحدودةوالترجمات

نحوعلتشتملوالتي،مثلأكالأرديةواحدةلغةوترجماتتفاسيرتاريخفيالخوضمنبدلاً

التيالتركيةاللغةأو،جزئيةترجمةوسبعيناربعمائةونحوكاملةوترجمةتفسيرثلالمائةمن

وأالفارسيةأوجزئيةوترجمةتفسير،و791كاملةوتفاسيرترجمات157نحوعلتشتمل

اللغةوترجماتلتفاسيرلهاالتأريخيحتاجلغاتكلهاوهي،الفرنسيةأوالإِنجليزيةأوالبنغالية

أكثر.أومنفرذاكتابًاالواحدة
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والكورية:اليابانيةباللناتالكريمالقرآنمعانيترباتتاريخمن-أ

سايتوهالكريمعبدالمسلماليابانيالأخمقالةعلىحصوليالسروردواعيمنكانلقد

53Abdul؟أ!5 Karimمجلةفيالإنجليزيةباللغةنشرهاالتي(Journal)شئونمعهدمجلة(وهي

)مايوالأولالعددالأولالمجلد-بجدة-العزيزعبدالملكبجامعةالإسلاميةالأقليات

اليابانفيالمسلمينومجتمعالشرقنحوالتاريخيةالإسلام!رحلةبعنوانالمقالةوكانت(9791

.الحاضر!الوقتفي

معانيترجماتإلىالكاتبأشارالرصينةالعلميةالمجلةتلكفيالممتعالمقالخلالومن

منذكرهعلىأتىلماملخصًاالعجالةهذهفيوأجمع.اليابانيةاللغةإلىالستالكريمالقرآن

.الترجمات

سلااموتو.كترجمةهياليابانيةاللغةفيترجمةأول"إن:سايتوهالكريمعبدالأخيقول

Koranبعنوانوكانت،ام029عامفيونشرت Kyoللغة:ومعلمابوذيًاالمترجموكان

القادروعبد،وهوير،وبالمر،ورودر،سالترجماتعننقلأبالترجمةوقام،الإنجليزية

بروحالمترجمكتبهاوالمقدمة،المتوسطالحجممنجزئينفيوالترجمة.بالِإنجليزيةوكلها

الترجمةأولفيلشخصصورةبوضعهخطيرخطأفيسقطقدكانوإن،الإسلاممعمتعاطفة

.!محمدالنبياسمتحتهاوكتب،

1'91عامفيأ!كا،53-2مطبعةفيالترجمةهذهطباعةاعيدتوقد q.

تكاهاشي.أغلبهاجبترجمةوقام،3891عامفياليابانفيظهرتفقدالثانيةالزجمةاما

.G Takahashiأريجاأحمدساعدهوقد،ترجمتهنشرقبلام359عاموتوفي،مسلمًايكنولم

Ahmad Arigaهناكالِإسلامودخلصباهفيالهندإلىوذهب،أوساكابجوارولديابانيوهو

الإِسلاميةالبلادمعبالتجارةيعملكانحيث!كoمح!كوبىفياستقرلليابانعودتهوعند

الجنوبية.

رفض.طلبهولكنالبلادأرجاءفيبالتبشيرليقومالحكومةمنإذنعلىالحصولحاولوقد

.Drكاوا.او.إسالدكتوربهاوقام،ام059عامنشرتالثالثةوالترجمة .S .O Kawa

النبيوسيرةالإِسلامعن"دراساتمئلأخرىمؤلفاتولهمسلمًايكنلمولكنهوطنيازعيمًاوكان

.أيمحمد

-KaizoكايزوشافيوطبعتProf.512،داداإيزوتسوالبروفسوربهاقامالرابعةوالترجمة shaفي

تقدمهامعالسابقةالترجمةعقبالترتيبفيالزجمةهذهوضعتلماذاأرى)ولام4591عام

التاريخ.فيعنها
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الأستاذاشاروقد،أجزاءثلانةفيوهي،فصيحةيابانيةبلغةالزجمةهذهكتبتوقد

هيماترصأيوأن،لغةأيإلىترجمتهالحقيقةفييمكنلاالكريمالقرآنأنإلى)زوتسو

الكريمالقرآنقراءةمنبدولا.الأحوالأحسنعلالكريسمبالقرآنتعريفأوتقديمالا

ماأدركبأفتشعرناإزوتسوالأستاذإشارةأنالحقيقةوفي.حقَاقراءتهأرادلمنالعربيبنصه

لغةأيفيهاتدركهلاوطلاوةحلاوةمنفيهوماومعنىًوتركيئالغةإعجازمنالكريمالقرآنفي

.أخرى

.ك-ياسوناريبان-اكيدااو.بهاقام،ام079عامنشرتالتيالخامسةوالترجمة

الكتةيعنوانالكتبمنحلقة81منسلسلةفيحلقاتالزجمةهذهوكانت،فوجيموتو

-Chuo-Koran..4؟طليمتدشا-كورانشيو-شركةأصدرتها"الشهيرةالعالمية Sha Co،وقد

سهلمبسطتعليقمع،ام23iعامالكريمللقرآنالقاهرةطبعةعنالترجمةهذهترجمت

الشرقيةالدارساتمعهدومديرالأوسطالشرقتاريخفيأستاذوهوفوجيموتو-للأستاذالقراءة

بوجودفوجئتوقد،الزجمةمننسخةبإهدائيتفضلوقد-اليابانفيكانسايبجامعة

حراءغارمثلتاريخيةلأماكنصورة87عنعبارةوهي-الترجمةفيالمنتشرةالصورمنالعديد

فوجيموتوللأستاذأرسلتوقد-توضيحيةورسومخرائطوأربعالمنورةوالمدينةالمشرفةوالكعبة

لإِضافاتداعيولاالوحيبهنزللكتابمعالبترجمةهيالترجمةهذهأنإلىأنبههحينهفي

العلمية.الأمانةابتغيناإنوذلك،العربيالأصلفيليست

أحدمرةلأولكاملةبالترجمةوقام،7291عامن!ضرتفقدالسادسةأوالأخيرةالترجمةأما

الشاقالعملمنسنةعرةاثنتيفيالترجمةأتمالذيميتاعمرالحاجوهوألاالمسلمين

لديالموجودةالنسخكانت)وإنالعربيالنصبهاوملحقصفحة758فيوالترجمة،الدؤوب

العربيالنصبأنالقولفيالمقالصاحبوششمر.(العربيالنصمنخلؤاالزجمةهذهمن

رصينتقليديالزجمةواشلوبوالشرحاليابانيةالزجمةوتقابلهالأيمنالصفحةنصففييقع

.الهدفهذالبلوغجهدهكلواضعًااليابانيللقارىءالقرآنيالمعنىتوصيلمحاولاً

جامعتهامنتخرجهوبعد،2918عامYamaguchiياماجوشيفيولدميتاعمروالحاج

ودخلسنةثلاثينمدةبهايعملوبقيبالصينمنشورياحديدسككش!ركةفيموظفاعمل

اليابانمسلميمنظمةمعليعملام459عاموطنهالىوعاد.بكينفيام419عامالإسلام

،ام589عامالحجفريضةوادىالباكستانلزيارةم5791عامفيدعيوقد.طوكيوفي

انتهىالتيترجمتهلِإتمامليتفرغالمكرمةمكةإلىودعي.ام069عامللمنظمةرئيسًاواختير
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أشخاصستةمغلجنةكونثم،ترجمتهيراجعوظلوطنهإلىعادحيث.ام659عاممنها

الطباعةواعيدت.نسخة0005منهاوطبع،ام729عامنشرتالنهايةوفيعملهلمراجعة

بمعاونةام83iعامفيالطباعةاعيدتثم،الجيبحجمفيالترجمةلنفسام9,1Vعام

لتصلتتسعلمفهيتفسيريةترجمةبأنهاالترجمةهذهوصفويمكن،الِإسلاميالعالمرابطة

.الآنحتىاليابانفيالموجودأحسنوهي.ترجمةلتكونتضقولم،التفسيرمستوىإلى

التالية:الملحوظةعمرالحاجترجمةنهايةفيوجاء

وذلكمسلميابانيوهوميتاعمرالحاجكتبهاوحواشيهاالكريمللقرآناليابانيةالترجمةهذه

منظمةبمعرفةاليابانفيونشرتطبعتوقد،المكرمةبمكةالِإسلاميالعالمرابطةمنبدعم

.ام739سبتمبرفيوذلكاليابانمسلمي

ونشرها"عمجزء:الكريمالقرآن9باسمآببهاروعليبهاقامجزئيةترجمة!اكأنك!

حاول،الصغيرالقطعمنصفحة284فيوالترجمة،ام839عاماليابانيالِإسلاميئالمؤتمر

متوازيًاالعربيالنصكتبوقد،وإيقاعتناغمفيهاسلسةيابانيةلغةفيتكونأنفيهاالمؤلف

المقابلة.الصفحةعلىاليابانيةوالترجمةالِإنجليزيةالترجمةمع

الكورية:التربات

AVعامفيالمنثورةالزجمةتعتبر Iاللغةقسمرئي!صنيونجكيمعثمانللدكتورام

إلىالكريمالقرآنلترجمةمحاولةأولهي،الجنوبيةكورياسيول-هانكوكجامعة-العربية

دخولهعندبعدفيمابعثمانوتسمىالوقتذلكفيمسلمًايكنلموالمؤلف،الكوريةاللغة

الصادرةاليابانيةالترجمةعنالكوريةلَرجمتهنقلفقداليابانيةاللغةإتقانهوبسبب.الإِسلام

طبعتوالتياكيداوأوساموبانسوريلبان-81الحلقة-9الشهيرةالعالمية"الكتبسلسلةفي

.اليابانفيام089عام

المسلمينلدىشديدًااستياءًأثارتالصورمنالعديدعلىاحتوتالتيترجمتهظهوروعند

المسلمينمنبضغطالتداولمنذلكبعدسحبتوقد،الوقتذلكفيالجددالكوريين

بمحاولةالمؤلفنفسقاموقد،الوجودنادرةوأصبحت،الترجمةهذهواختفت،الكوريين

عامفبرايرفيجديدةترجمةفثر،الأولىترجمتهفيفيهوقعالذيالخطألتصحيحاخرى

جيدةطباعةمطبوعةوهي،5021-5015قياسمنصفحة731فيوجاءت،مA14ا

.واحدةصفحةفيمقدمةولهاالعربيالنصبهايطبعولم،رقيقورقعلى
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قطرزاروقد.الكريمالقرآنلترجمةمحاولتينبعدالإسلامدخليوئجكيمعئمانوالدكتور

!،الكريموالقرآنبالعربيةمعرفتهيحسنأنفيهااجتهدقصيرةلمدةقطرلجامعةزائرًااستاذا

منيتمكنأنواليابانيةالكوريةاللغةظلفيلأتهتسعفهولم،بالأزهرقصيرةمدةدرسانه

محاولةإلىدفعاهالحسنةونيتهللإسلامحبهولكن.نطقهافيشديدةصعوبةيجدالتيالعربية

rفيالصغيرالحجممنأجزاءثلاثةفيترجمةلهفظهرت،ثالثة rتشتملولا،صفحةاا

منكثيروفيهاالثالثةالمحاولةظهرتإذ،التوفيقيجانبهالثالثةوللمرة،العربيالنصعلى

.الأخطاء

،هوندونجآهنبهاقام،صفحة1286فيقاديانيةترجمةظهرتام889عاموفي

،العرىالنصعلىالترجمةوتشتملالمقدسالقرآن:بعنوانشانجهاوسونج،هنوبارك

فيمضللةملحوظةكتبتوقد.سورةلكلومقدمةمطولةشروحمعوكوريةإنجليزيةوترجمة

فيالأحمديةالِإسلاميةالجماعةال!رجمةهذهطباعةتكاليفبجميعقام9:تقولالزجمةنهاية

.؟!السعودية

فيليثقواالكوريينالمسلمينلتضليلهيهل:الملحوظةبهذهأرادواماذاأدريولا

؟الافتراءبهذايريدونماذاأم؟طباعتهاعلىأنفقتقدالسعوديةالمملكةأندامتماترجمتهم

المضلين.الغاوينهؤلاءتردعوقفةإلىويحتاجخطيرفالموضوعحالكلوعلى

جدةفييعيشكانالذيكيليونجشوىحامدالدكتورالمسلمالأخترجمةظهرتوأخيرًا

فيذلكبعدكاملةأصدرهاالتيترجمتهمنمتفرقةأجزاءذلكخلالطبعالوقتبعضمنذ

Iوفي،ام989عامسيولفيطبعواحدمجلد 3 IVوتشتملالمسَوسطالقطعومنالمقدمةعدا

.الصفحاتأسفلفيمطولةشروحمعبالكوريةوترجمةبالإِنجليزيةوترجمةالعربيالنصعلى

حسنالغمنكل-الكوريةاللغةفيالموجودأحسنيعتبرالذيالعملهذانجشرقاموقد

.الجزاءخيراللهجزاهماالسيلانيالحيعبدوالشيخالعيسائي

الحديثيالمسلمينلخدمةالكوريةاللغةإلىيهكأجمجيدتفسرإلىيحتاجالميدانيزالولا

بداوقد.نسمةألف03بالآنالجنوبيةكوريافيالمسل!تعددويقدر.بالِإسلامالعهد

والتيوالجنوبالثممالبينالكوريةالحربأثناءالجنوبيةكورياإلىالدخولفيالإسلام

كانفقدالِإسلاميةالعادةوعلى-التركيةالكتيبةومنها-المتحدةالأمممنقواتفبهااشزكت

والذيالموفقينالدعاةمنكوتشزبرالغويدعىالكتيبةهذهإماموكانإمامكيبةلكل
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القرىسكانوكان،الخاشعةالكريمنللقرآوبتلاوته،المؤلرباذانهالمحيطينالسكانفيأثر

فدخلالبعضوتأثر،خشوعفيالصلاةيؤدونوهمالجنوديراقبونالأتراك!سحكرمنالقريبة

الذيالمركزيسيوللمسجدإمامًاأصبحوالذييونمحمدالشيخاسلممنأولوكانالِإسلام

يديه.علىذلكبعدالإسلاميةالدعوةانتثرت

جع:مرا

-5

-7

01

-الأولالمجلد-بجدةالعزيزعبدالملكجامعة-الإسلاميةالأقلياتشئونمعهدمجلة

.(م9791)مايوالأولالعدد

شا--كورنشمِو-الناشركيو9قورآن"ساىبعنوان،اكيداأوسامو،يانسوريبان

.ام979وام079طوكيو

طوكيو،شوتناوانامي:الناشر،أجزاءثلائةفيالقرآنأ9وتوشهيكوإيزوتسو

.ام579

.م0591عامشوتنانامياوالكريمالقرآن،أركاواشومايالدكتور

،ام929عامكايزوشا:النالضر،جزئينفيكيوأ"كوران،كنيشى،ساكاموتو

.ام029عامفيكانتالأولىوالطبعة

طوكيو،اليابانيينالمسلمينلجماعةالنشرلجنةالناشر،الكريمالقرآن،ميتاعمرالحاج

.ام739عامثم،ام729عام

طوكيو،المكرمةمكةالإسلاميالعالمرابطةالناشر،الكريمالقرآن،ميتاعمرالحاج

م.839Iعام

طوكيو،الإِسلامياليابانيالمؤتمر:الناشر"عمجزء-كريمأقرآن،آبيهاروعلي

.ام839

الناشر:،أالمقدسالقرآن9،شانجهاوسونج،هنبانجوبارك،هوندونجآهن

سيول،اليابان-ناجويا،الِإسلاميةالأحمديةالجماعة،للن!ثرالإسلاميةالعالمية

AAAام.

الناشر،أالكوريةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمة9،كيليونجشوىحامدالدكتور-

.rا989سيول،سيلافيوأحمدعيسائيحسن
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سيول،سايونجباركالناشر،الِإسلامئبالعظيمالقرآن،صنيونجكيم-11

Mr.م

.ام719سيولسوجوكيانجدايالناشر،قرآن،صنيونجكيم-12

.ام819سيول،الكوركلنالمسلميناتحادالنالضر،الكريمالقرآن،صنيونجكيم-13

يونجباركالناشر،المقدسالإِسلامتحابايويمالقرآن،صنيونجعئماندكتور-14

.(الإِسلامدخولهبعدالمترجمباسمالزجمة)نفس8391سيول،سا

جدة-الإِسلاميالثقافيالمركزالناشر-الكريمالقرآنتفسير-كيليونجشوىحامد-15

87 - 86 - 86 - Agالقرآنتفسيرمنمختلفةأجزاء.
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الصينية:باللغةالكريمالقرآنمعانيترجماتتاريخمن-ب

العربيةاللغةتراجعتعندماالمسلمينبلادفيالكريمالقرآنمعانيترجةإلىالحاجةقامت

اللغةوكانت.بلغاتهممعانيهفهمإلىبالعربيةالناطقينغيرالمسلمونواحتاج،الانتشارعن

وانتشر،إمكانهمبقدرتعلمهافيالمسلمونواجتهدالإسلامانتشارمواكبةفيتنتشرالعربية

والتركستانيةوالأرديةوالبشتووالفارسيةكالزكيةالمسلمينلغاتمنكثيركتابةفيالعربيالحرف

الناطقينغيرعلىالعربيةتعلمتيسرمقدمةالعربيالحرفانتشاروكان،وغيرهاواللاوية

بها.

وقفوبالتاليالعربيةانتشارلوقفالعربيالحرفمحاربةعلىالإِسلامأعداءدأبلذا

العلاقةوقطع"العربية"اللغةدينهممنغعنالمسلمينتغريبالأقلعلأوالإسلامانتشار

العربيالحرفعنالتحولأنوأوهمهم.بصلةللعربيةيمتماوكلالشعوبهذهبيناللغوية

بالحرفلغاتهاتكتبكثيرةإسلاميةبدولفإذا.والتقدمالمدنيةعلىدليلاللانينيالحرفإلى

البلادمنوككثير،والملايووأندونيسياتركيافيحدثكما،العربيالحرفمنبدلأاللائيني

الأفريقية.

تكتبأنهوالقصدكانإنما،اللاتينيبالحرفاللغاتهذهتكتبأنالقصديكنولم

استعمالأبطلواعندماحالئا""بنجلادل!البنغالبلادفيالِإنجليزفعلك!ا،عرببغيىبحرف

الهندمنقرلًاأكثرثقافئابنجلاديشتصبحوبهذا،الهنديبالحرفواستبدلوهالعربيرفالح

مثلاً.كالأرديةالعربيبالحرفلغاتهاتكتبالتيبالدولمنها

العربيةاللغةدراسةعلىعكفواالصينفيالمسلمينأنالملاحظلأنالمقدمةهذهأكتبإنني

أكابرمنقليلإلابهاالكتابةيحسنلمالصينيةاللغةإن9جي.ل.والدينبدرالحاجفيقول

الصينيةاللغةتعلميرفضونكانواالمسلمينمعظملأنالماضيةالقرونعبرالصينفيالمسلمين

.تعلمها"إلىلهمحاجةولاالكفارلغةباعتبارها

امينالسيدقامفقد،العربيةباللغةالإسلاميةالكتبيؤلفونالمسلمونالعلماء"وكان

أسةعصرأواخرفيعاشاإسلاميانعالمانوهمايوانفيماليانالديننوروالسيدشينمامنج

دينيةكتببتاليفام(119-)1644الزمانمنطويلةحقبةالصينحكمتالتيالمانشو

أوسا!فيالانثارواسعةمؤلفاتهماتزالولاوالصينيةوالفارسيةالعربيةباللغاتإسلامية
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.!ام949عامالشيوعيينسيطرةحتىالصينيينالمثقفينطبقاتبينخاصةالمسلمين

أوزبك،قازاق،اويغور،هوى:هيقومياتعشربينموزعونالصينفيوالمسلمون

وفارسيةتركيةأصولذاتقومياتوهي،باون،تونجستان،سالا،طاجيك،تتار،قرغيز

وعربية.

وقد،ا!تلفةالمصادرحسبوذلك،الصينفيالمسلمينعددفيالاَراءاختلفتوقد

مبالغفبين،أحدعلىتخفىلالأسبابالصينفيالمسلمينأعدادبتقديركثيرًاالمبشروناهتم

فيبالتقليلالمسلمينشأنمنيقللحاقدومن،المسيحيةالأمموغيرةهمةلاستثارةالعددفي

عددهم.

وعليه،قصيرةلمدةإلاالراحةيجدواولمطويلةالاضطهادمنبعهودمرواالمسلمينأنك!ا

المهادنة،أوقاتفيعنهاكبيرًااختلافًاتختلفالاضطهادأوقاتفيالصادرالمسلمينتعدادفإن

لهمقالفيشيسيَ"خليلسيد"الأستاذعننقلاًالتاليالجدولمنذلكملاحظةويمكن

Muslim:بعنوان Population of Mainland China : An EstimateمجلةفيوالمنشورJournal

Institute of Muslim Minority affairsجدة-العزيزعبدالملكجامعةعنالصادرةVol. I no

2.75& Vol.11 no 1 p

بالشبةللمسلمينالمئويةالنسبةعددالمسلميناإحصائيتقدير

السكانلعدد

5001000،4يوسبلادم5871

500،000،02نتساثيرما

%0500050،074061نسليمام4981

%0001000،435،8رحمنم6091

%050،000،057011سرام7591

التبشيرلة(الجمعية)تقديرات%500014909102برومهولام019

2،...برومهول0191 0 1 9 ، All%التبشيرية(الجمعية)تقديرات

التجاريةالمطبعةعنالصادرالصينيالسنويالكتابيظهر،ام359عامفيثم

كما،المساجدلعددإحصاءمعالولاياتحسبمقسمًاالمسلمينتعدادوفيه،بالإِنجليزية

مأخوذوالتعداد،الصينولاياتمنولايةكلفيالمسلمينلعددالمثويةالنسبةمرةلأوليظهر

السابق.المصدرنفسعن

%21هيالصينسكانلعددبالنسبةالمثويةالمسلميننسبةأننلاحظالتاليالجدولومن

المسلمين.تزايدنسبةيعادلالسكانتزايدنسبةأنأىثابتةالمئويةالنسبةهذهأنفرضوعلى
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كلفيالصينفيالمسلمينعدد

المقاطعةاسم

سينك!نج

كانشو

يخجسيا

شث!ينجهاي

الثلاثالشرقيةالولايات

جيهول

سايوان

جاهار

هوباي

هونان

شن!ىِ

ذصيشا

نتونجشا

يونان

كويشو

تسيشوان

نجيكوا

نتونجكوا

هونان

هوبيه

كيانجسى

شيكيانج

نهوىا

كيانجسو

فوكين

:ام359-26منمقاطعة
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،075471
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هيجمعًاالسكانلعدفىبالنسبةالمئويةالمسلميننسبةأننلاحظالسابقالجدولومن

هذهانفرضوعلى،الصينفيالمسلمينتعدافىلحسابقاعدةالنسههذهاعتبرنافإذا.%ا2

المسلمين.تزايدنسبةتعافىلالسكانتزايدنسبةانأيثابتةالمئويةالنسبة

الجدولحبوذلكمصادرعدةفيالنسبةهذهأساسعلىالمسلمينتقديراتظهرتفقد

التالي:

السنة

94I A

079I

7491

7591

9791

سكانعدد

لصينا

بالمليون

045

957

898

228

069

المسلمينعدد

...

005

ه..

،085،64

500،19،

000،701،

05089،

0000115

12

I?

12

I?

12

المصدر

rنيوزويك tم9791نوفمبر.

.(ام729)التايمزالعالمأطلس

.م4791فاكتورلدكتاب

.ام759الطبيعيةالجغرافياأطلس

.97أبريل61انزناشيونالالتايمز

عنسؤاليوعند،ام819عامالدوحةمدينةزارصينيًارسمياوفذاانالعجيبومن

فقط.امسلم3!...،...هوأيضًارسمئاالجوابكانالصينفيعددالمسلمين

بعضفيهالهخهمكانتوإنكتابمهموكذا،الصينيةاللغةهيالصينفيالمسلمين)ولغة

كلوعلى،والسنةالكتابلغةالعربيةويعتبرون-الوثنيمنالمسلميعرفحيث-الاختلاف

الرسمية،اللغةدراسةعنيبتعدأنببعضهمحداماوهذا،ويقدسهايدرسهاأنمسلم

الوظائف.عنأبعدهمممابهاجاهلينفأضحوا

علىالحفاظفيالمسلموننجحالثقافيةوالثورةالشيوعيالعسفوتحتماوحعَمأثناءوفي

ئرأنإلاالزكيةبدمائهملذلكغالئاثمنًادفعواقدكانواوإن،الِإسلاميةوثقافتهمهويتهم

والعقيدةللفكرالمصادرةمواجهةففي.الفترةهذهطواليتوقفلمالدينيةالكتبوتوزيع

الكريمالقرآنتراجممنالمجلداتاستنساخعلىالكتابمنالسنكباردابالِإسلامية

.سزاووزعت!الاستنسل9علالكتبوطبعت،الشرِيفوالحديث

،قناةلهمتلنلمالصينفيالاسلاميينالمفكرينانعلىلِدلفإن!اشيءعلىدلَإنوهذا

علمجلداتفيالأمنمحمدللأستاذالريفالنبويللحديثالصينيةالزجمةثرتوقد
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هوجمعندماالثانيالمجلدفييكتبوكان،ام549عامالأولالمجلدفظهر،مماحلعدة

المجلد(صدرقدذلكمنوبالرغم،أمينللأستاذمخطوطةالعشرينعلىيربوماواتلفمنزله

منأكثرفيتكتبالمخطوطاتكانتفقد.ال!ثريفالحديثفيكتابهمنوالثالثالثاقِ

الأيامهذهودوزع.الثقافيةالثورةرجالأعينعنإخفائهافيالمسلمونوشمارعنسخة

الصين.ربوعفيالأمينعمدالأستاذمؤلفات

ترجةهناكتكنلمأنهأالصينفيالمسلمون9كتابهفيما!واي.تإبراهيمالحاج9ويذكر

أربعالكريمالقرآنطبعوقد،ام259عامقبلالصينيةباللغةالكريمالقرآنلمعانيكاملة

منمعهجلبهاقدوكان،القاهرةمنالمصبوبالرصاصبإحضاروذلكالصينفيمرات

.ام589عامالمتوفيتشيانيانغتواضعمحمدالشيخالقاهرة

ترجمكما،ام279عإمفيالكريمالقرآنمعانيمنأجزاءأداطtheليوشيالشيخترجم

شنغهايفيالِإسلاميةالثقافةمنظمةقامتكما،وفاتهقبلجزءًاعشرينMafuchuالشيخ

خلالالباقيوضاع،ام279عامبالصينيةالكريمالقرآنمعانيمنأجزاءخسةبنشر

بالصين.الأهليةالحروب

التيالترجمةوهي،اليابانيةعنمنقولةكاملةبزجمةطأ،ص!9ك!975+أتث!ينيتيكليقامثم

ترجماتعدةمنمأخوذةاليابانيةوترجمته،ام029عاميابانيإنجليزيةلغةمعلمبهاقام

اللغةفيكاملةترجمةأولهذهوكانت-القادرعبد-هوير-بالمر-رودر-سالعنإنجليزية

ال!رجمة.منانتهائهعقبالإسلامالمترجم"ليأاعتنقوقد،الصينية

مينجتزىهسيوهالشيخمعبالتعاون7Lee+ة"تأدايوشينليالغقامثم

Tze Ming Hsuehوكانت-بغدادمواليدمن-هاردونيدعىيهوديمليونيرتعهدهابزجمة

فيالقاديانةالتأويلاتمنوفيهاالإِنجليزيةالقاديانيالهنديعليمحمدترجمةعننقلًاالترجمة

وغيرالمعجزاتوإنكاروالبعثالآخرةفيوالعذاب،والإنسوالجن،المسيحصلبمسائل

القاديانية.أباطيلمنذلك

رفيعة.صينيةلغةإلىالترجمةلصياغةالبلغاءمناثنيناليهوديهذايكلفأنوالغريب

علىووزعت،م3191عامونشرت،فاخرًاتجليدًاومجلدةأجزاءأربعةفيالترجمةوكانت

تعهدها.التيالترجمةن!ثرعقبهاردونومات،الدبلوماسيةوالبعثاتوالأفرادالمنظمات

9عاموفي YAترجمة-المسجدمدرسةخريجوهو-شايشينيوانجإلياسالثغاكملام

وهم:العربيةللغةالدارسينمنمجموعةفيهاعاونهكاملة
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تينجماسونجالرحيمعبدالشيخ

شانجهوانجأميرمي

تينجماشانجمحمد

ووشاشينعلي

جوهييانجابوبكر

بوشينجينجيوسف

كياشينجشينإبراهيم

Abdul Rahim Ma Sung 3 ng

Amir Mi, Huang Chang

Mohamad Ma Shang 3 ng

All Chao Chen Wu

Abu Baker Yang Hsi Ju

Yusof Yin 5!9 Ching

Ibrahim Chen Cheng Kia

Theجمعيةالترجمةهذهمننسخةألفطبعتوقد Muslim Progressive Association،

.باستامبولسعدمطبعةفيالمطبوعالقرآنيالأصلمنإلياسالشيخترجمةكانتوقد

.الأخيرةمراجعتهفياطمأنحتىمراتئلاثالترجمةاللهرحمهإلياسالشيخراجعوقد

التي!الِإسلام"نورمجلةوصاحبومحررًاومعلماامامًاعملوقد،تيانجينمواليدمنوهو

ترجمتهغيرأخرىعظيمةآثارلهوكانت.وتوزيعهاطبعهافيأسرتهوأفرادهووساهمأنشأها

الصينيين.المسلمينعندالمهمةالتراجمتعتبرمنالتيالكريمالقرآنلمعاني

منكلستانديوانترجمكما،صينيعربيقاموسولهالفقهفيالعمرةكتابترجمفقد

والعربيةالصينيةعلىعلاوةبالفارسيةدرايةعلىاللهرحمهكانفقد،سعديللشاعرالفارسية

الشريف.الأزهرإلىالمبعوثينأحدوكان،

واللغةالصينيةباللغةعالمًاكانفقد،بالعبقريالمشهورمينجشونجيانجمحمدالشيخأما

فيوكانت،الكلاسيكيةالصينيةاللغةاعتمدالذيالنوعذلكمنترجمتهوكانت،العربية

مستوىفيهممنأفهاممتناولفيتكنلمللأسفولكنها،المثقفونبهاواهتم،اجزاءثلاثة

متوسط.ثقافي

Khalidتضوتزىشيهخالدترجمة Shih Tze Chowتسينتيانمنentsin+ترجمتهكانت

الهنديعليمحمدترجمةعلىبنيتوقد،الأيامهذهالكثيرونويتداولها،المندرينبلغة

فيوذلك،التسعينيناهزعمرعنتايوانفيتوفيوقد،ام959فرمورْا-.تايبيه-القادياني

)1(.م6791عاممنسبتمبر

Muslimsin.ا-) China by Haj Ibrahim .T .Y Ma (I. .S M
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يونانولايةمنسونزىشادنفيم9091عامولد،مكينمحمدالشيخالمرحومترجمة

مسجدكتاتيبفيالابتدائيتعليمهتلقى.لبورماالمجاورةالجنوبيةالصينولاياتإحدى

ولايةعاصمةبكونمنجالإِسلاميةالثانويةالمدرسةفيالثانويوتعليمهرأسهمسقطمونزي

العلومبداروالتحقإسلاميةطلابيةبعثةضمنام329عامالقاهرةإلىسافروقد،يونان

العربيةإلىكونفوشيوسالصينلحكيمالحوارنقلوقد.ام389عاموحجممتازةبدرجةوتخرج

للشيخالتوحيدرسالةترجمكما،الخطيبالدينمحبالسيدلصاحبهاالفتحمطبعةفيوطبعه

الِإسلاميةالدينيةالعلومتدريسفيواشتغل،م4191عاموأتمهاالصينيةإلىعبدهمحمد

الحربوبعد.بهاطالبًاكانالتيبكونمنجالإِسلاميةالثانويةالمدرسةفيالعربيةواللغة

بكين.بجامعةالعربيةللغةأشاذًاعينالصينيةاليابانية

الحاجتأليفمنبالِإنجليزيةالمطبوع"الصينفي"المسلمونكتابفيجاءماوحسب

الكريمالقرآنمعافيترجمةمنفقطالأولالجزءشاهدقدإبراهيمالحاجفإن،ينجتينإبراهيم

قادرًايكنلمإنهوحيث،بالقاهرةوجودهعندمكينمحمدالشيخالمترجمعندالصينيةباللغة

سلمفقد،الثقافيةالثورةأثناءفيضياعهامنوضيالصينإلىعودتهعندالترجمةطباعةعلى

إلىوهُربت،الحينذلكفيبالصينالدبلومالصيالسلكفيالسوريينلأحدالترجمةأصول

انتهى."السوريالدبلومايصيذلكاسملديناليسوللأسفالصينخارج

العالم"أخبارفيمقالهفيبجدةالصينيةبالسفارةالمستشارجي.لو.الدينبدرعنونقلاً

لتدريىبكينبجامعةأستاذًامكينمحمدإعين:يقولفإنههـ،ا104صفرغرة"الإِسلامي

والا"الصينيةاللغةإكالكريمالقرآنمعانيترجمةفيبداوعندها،ام459عامالعربيةاللغة

الصينسقطتعندمامنهاأجزاءئمانيةطبعأتمالتيمكينمحمدترجمةفإنالحقيقةكانتما

قصارىوبذل،بالتراخييسمحلاالوقتأناللهرحمهوأدركاليوعيةيدفيم9491عام

الثورةاشتدتولماللطبعجاهزةمسوداتفيفجمعهاالأوانفواتقبلالترجمةإتمامفيجهده

سفيرالمطلبعبداليئسعادةإلىبترجمتهفدفع،الضياعمنالترجمةعلىخافالثقافية

.عندهوحفظهاالأمانةسعادتهوقبل،بكينحكومةلديالعراق

باللغةالكريمالقرآنلمعانيالتراجمأحسنمناللهرحمهمكينمحمدالأستاذترجمةوتعتبر

الترجمةهذهخضوعمعناههذاكانوإن،الصينفيطباعتهاعلىجاروالعمل،الصينية

الصينيين.المسلمينبينالثيوعيةنشرلتقويةأفكارهممعيتناسببماالشيوعيةللتحريفات

الذيصاحبهاأرادهاكماالأصليةالترجمةوتخرجالتحريفمنالترجمةهذهتسطمأناللهوأدعو
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.!اللهرحمةعليهام789عامالمنيةوافته

المسلمينلجماعةارسلتوقد،كوالالمبورفيبالصينيةترجمتهمننسخةعلىعثرتوقد

منواحدمجلدفيام819فبىاير15فيبكينفيمطبوعةوهي،للتحقيقسنغافورةفيالجدد

نسخة.الف601منهاطبعوقد،صفحة394

القرآنتفسيرفيالبيانجامعمثلالتفسيركتبامهاتمنبالعديدترجمتهفياستعانوقد

الكبيروالتفسيركثيرابنوتفسيرللزمخثريالتنزيلحقائقعنوالكشافالطبريجريرلابن

وبزجماتالسعودواببالنسفيوتفسيرالبيضاويللقاضيالتنزيلوأنوارالرازيالدينلفخر

ابجليزية.باللغةالكريمالقرآنلمعاني

هذهمننسخةمليونبطبعالمنورةبالمدينةالكريمالقرآنلطباعةفهدالملكمجمعقاموقد

الصينيةباللغةصفحات406فيالطبعةهذهظهرتوقداهـ،704عامفيوذلكالترجمة

بإخراجهااعتنىأنيقةفاخرةطبعةفيوذلك،العرببللنصصفحات406علعلاوة

.اعتناءأيمااللائقةبالصورة

التوحيد،ورسالة،الكريمالقرآنشرحوموجزلمجدمحمدسيفاللهرحمهمؤلفاتهومن

التقويمومنهاجالِإسلاميالتعليموتاريخ،الكلامعلموتاريخ،الِإسلاميالدينوحقيقة

.الهجري

وهي"الإِسلام"نورفيللتحريررئي!اوكان،سنغافورةمنشانجتاوتونجشمسترجمة

وتعتمد،واحدكتابفيتجمعلمولكنهاتباغانشرت،سنغافورةفيتصدركبيرةصينيةجريدة

إنجليزيةتراجمستإلىوالرجوعالاستعانةمعالِإنجليزيةعلي"يوسفالله"عبدترجمةعلى

.أخرىوصينية

قدمكينترجمةكانتوإن،كونجوهونجتايوانفيحالياتطبعالصينيةالتراجموأكثر

.المنورةبالمدينةالكريمالقرآنلطباعةفهدالملكمجمعوفي،بكينفيأخيرأطبعت

،الأيغورمنالثرقيةتركستانسكانييهلمهاالتيالتركستانيةباللغةترجمةطبعجرىوقد

الوطنيةقطرمطابعصاحببالطباعةوقام،السويديناصربنخالدومالمرحنفقةعلىوذلك

السيدبنمحمودالشدبقلم،العربيبالحرفترجمةوهي،السويديخالدينخليفةالسيد

في92-02صفحة574فيبالتركستانيةمحىالقرآفيالصوفيها،المدفيالطرازينذير

واحد.مجلد
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الحاجفهرسفيوردماعلىالتاليةالترجماتالثهحميدمحمدالدكتورالأستاذويضيف

ما.ابراهيم

Pao(ام359،ام874هـ-ا192)كانتونكينجشنمينجياو Ming Chen King

Chin(ام319)شنغهايميشوكشين Chok Me

Luام()339شولونين Vin Chu

.ام(11/01/479دكن،أبادحيدر،دكن،)أخبار؟سليمان

Luckman(ام959فرموزا،)تايبيهشوتزىشيلقمان Che Tza Chu

هوامش:

جي.لو.الدينبدربقلم01:صهـ،104iصفرغرةالإسلاميالعالمأخبار-ا

.بجدةالصينيةالسفارةمستشار

.8591ديسمبر0891،265نوفمبرrefالأعداد-العربيمجلة-2

مستثار،جي.لو.الدينبدربقلموالحاضرالماضيفيالصينفيالمسلمينتاريخ3-

.بجدةالصينمِةالسفارة

شي.يانبقلم،الصينبناءمجلة،الصينفيالعربيةاللغة-4

شاكر.محمود)الثرقية(الصينيةتركستان-5

دكن،أبادحيدر،مجيدقرآنتحريكلماكمليرإدارةنشرة-لسانكلفيالقرآنتراجم-6

هند.

Arabia: The Islamic World Review. Sept. 81 No. 1 - V

Muslim in China, by Hai Ibrahim .T .Y Ma (J. .S ).M - A

-9.France- Islam no..62-61 Le Coran dans toutes les langues, by Prof. Mohd

.Hamidullah
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الروسية:اللغةإلىالكريمالقرآنمعافيترجمةتاريخمنب-

أغناطيوسالروسيللمستشرق،الروسيةباللغةالكريمالقرآنمعافيترجمةمقدمةفيجاء

الروسيةباللغةالكريمالقرآنلمعانيترجمةأولظهورأن5191(-)1883كراتشكوفسكي

الأكبر.بطرسمنبأمروذلك،1716عامفيكان(الكنسية)السلفونية

شيءوهذا،الكريمللقرآنالأصليالنصعنكبيرحدإلىبعيدةالترجمةهذهوكانت

164رييه.دي.أأعدهارديئةفرنسيةترجمةعنتربهتفقد،طبيعي )V Du Ryer)وىنت

Koran:بعنوان Mogomet!بطرسبالترجمةقاموقد،"التركيالقانوناومحمدقرآن،د

Pitorبوسنيكوففاسليفيتش Vaslyevitch Postnikovفيالترجمةونثرت،بادواجامعةمن

بالقرآنالتعريففيكبيرًادورًاحينهافيالترجمةهذهلعبتوقد،1716عامبطرسبرجسان

الزجمة.سوءرغمالكريم

عنالكريمالقرآنتراجمعنمصنفهفي-اللّهحميدعمدالدكتورالكبيرأستاذناأخبرناوقد

عن-226-921:ص،ام349عامليننجرادالعلوماكاديميةنشر،كراتشكوفسكي

فيمحفوظةوهي،فقطالأولىسورةللصئرينترجمةعلىتحتويلمجهولمخطوطةترجمةوجود

.أترجمةعنأيضاوهي،ام725وعام0017عامبينفيماترجمتوالمخطوطة،ليننجراد

الفرنسية.رييهدي

الثانية،الزجمةVeryovkin(م5917-)1732فييوفكين.ي.مترجمةاعتبارويمكن

الذكر.السابقةالمترجمومجهولة،الكاملةغيرليننجرادمخطوطةتجاوزناإذاوذلك

العلومأكاديميةترأستالتيالوحيدةالمرأةمنبطلببالترجمةفييوفكينقاموقد

عاموذلكالثانيةكاترينالِإمبراطورةعهدفيصدرتوقد،داشكونا)2(ر..فوهي

رييهدي.اترجمةعنأيضًامنقولةكانتوإنسابقتهامنقليلًااحسنوالترجمة،م0917

الفرنسية.

،سالجورجعن.!7+ا،ك!كا57كالميكوف()الك!يالك!درترجمةفهيالثالثةالزجمةأما

.بيروت،الفكردار،الوليطهالغبقلم،الوفيتبلادفيالملمينتاريخمنصفحات-2
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Al:بعنوانوالترجمة Koran.فيسوليكوففاسيلينفمَةعلىمنهاالأولالقسمإصدارتموقد

بدورهاالترجمةهذهوكانت.ام297عامفيالِإمبراطوريةالعلومأكاديمية-بطرسبورجسان

كراتشكوفسكي.رأيحسبوذلك،نسبيًاسابقتهامنأفضل

للقرآنطبعةأولظهورتم-بصددهانحنالتيالترجمةظهورقبلأي-مIVAVعاموفي

-ام)745كوكوتسوفالبحريالقائدبطباعتهاقاموقدروسيا،فيالعربيةباللغةالكريم

ذلكبعدتكررتالتيالطبعةهذهتكاليفالثانيةكاترينالِإمبراطورةدفعتوقد(ام397

fIVAA،0917)مراتأربع c IVA% c % VAr)10قازانفيذلكبعدطبعتثمIA،م

فيأوروبافيالمفكرينأوساطفيكبيرةضجةأثارتكما،الاهتمامالطبعاتهذهاثارتوقد

.حينها)3(

K.نيكولايصْ.كترجمةذلكبعداشتهرتوقد Nikolayevعنوانتحت:Koran

MagometaلكازيمرسكيالفرنسيةالترجمةعننقلوهيKasimirski،عامموسكوفيوذلك

1864(،1865،1876،.109 ، IAA)صفةالطبعاتهذهلجميعكانوقد.ام

علىتعتمدلمأنهاكما،متخصصينبواسطةتتملمإنهاحيثتمامًاعلميةتكنلموإن،تثقيمْية

فيتفاوتتالتيالسابقةكالزجماتالفرنسيةاللغةعننقلتبلالترجمةعندالعربيالأصل

عنه.المأخوذةالمصدرلرداثةدقتها

المسلم)غيرالروصيللقارىءأتاحتلأنهاإيجابيادورًالعبتالترجماتهذهفإنهذاومع

منكثيرعلىالقضاءفيسئاوكانت،المقدسالمسلمينكتابعلىالتعرففرصة(بالطبع

الشخصيةتلك(تعبيرهم)حسبوالسلامالصلاةعليهالمسلميننبيعنالخاطئةالتصورات

الِإسلامية.الشعوبحياةفيوالبارزةالهامة

منفصلتانترجمتانظهرت-تقريئاواحدوقتيخا-عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتوفي

العربي.النصعنمزجمتينالمرةهذهوكانتا،الكريمالقرآنلمعاني

.ن.دالجنرالوهوعسكريةشخصيةفهوالعربيةاللغةعنالأولىالترجمةصاحبأما

.ام819عامالاولالعدد"السوفِتيالاتحاد،الرقفياالمسلمرنمجلة-3
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D.N.(امAil"-)1826بوكوسلافسكي Boguslavski.

لهايتيسرلممخطوطةصورةفيظلتالترجمةوهذهKoran!"القرآنعنوانتحتترجمتهوكانت

.العربادصعنالترجمةوكانتنثرها(الأرثوذكسالرومكنيسةمنعت)فقدتطبعأن

بخطمكتوبةبأخهاووصفها،بالصدفةالمخطوطةهذهعلىكراتشكوفسكيحصلوقد

نأإلىوتشير،ام871عامفيمؤرخةوالمقدمةالكبيرالحجممنجيدورقوعلىالمترجم

القرآنلمعانيترجمتهاتمحيثالروسيةالسفارةفيعسكريكملحقاستانبولفيعملالمؤلف

الإِسلاميالقوقازيللزعيمملازمًامراقبًاوكان،العربيةويعرفبالأميريلقبوكان،الكريم

فيظهرتانواتفق.)4(بطرسبرجفيثمكالوكافيوجودهفترةفيوذلكشاملمحمدالمجاهد

Gordii(ام088-185)4سابليكوفجورديالمستشرقترجمةالوقتنفس Sablukov.

قازانفيطبعتوقد،جزءينفيوهي،الوقتذلكفيبارزًاعلميًّاحدثاترجمتهكانتوقد

.)91مراتلعدة V، 1AAA، 1AA)fبالترجمةمرفقًاالعربيالضوكان،ام809مرتين

الروسية.

ترجمةفيالضعفنواحيبرزتروسيافيالثرقيةالدراساتونموالوفَمرورمعولكن

الدراساتفيمتخصصلكلظاهرةالدقيقةوغيرالمتعددةالمواضعكانتفقد،سابليكوف

فيظهرت،المسيحيالأدببهايتصفخاصةتعبيراتفيهاكانالترجمةأنكما،العربية

القارىءلدىالتعبيراتهذهتثيرأنالممكنومن،الروسيةاللغةإلىالإِنجيلترجمةعملية

.الِإسلاممبادىءعنبعيدةتصوراتالمتخصصغير

I.(1591-1)883كراتشكوفسكياجناز .I Kratchkouski

للسورجزئيةترجةوهي،كريمسكي.يأ.ترجمةموسكوفيصدرتام509عاموفي

الكريم.القرآنلنزولالمبكرةالفزةفينزلتالتيالقرآنية

فلوجلطبعةعلىترجمتهفياعتمدوقد،كراتشكوفسكي.أترجمةظهرتا639عاموفي

وإنعليهاترجمتهوراجعالقاهرةمنالكريمللقرآنطبعةتسلمام289عاموفي،ام858

بينالقاهرةطبعةترقيموأوردفلوجلطبعةترقيمحسبالآياتبترقيماحتفظقدكان

قوسين.

القرآنلنصدقيفاأدبيُّاعملًايعدأنهذهترجمتهمنكراتثعكوفسكيهدفكانوقد

ونئر.شعرمنوأدبهاالكريمالقرآننزولبمكانالمحيطةالبيئةلغةعلىفيهيعتمد،الكريم

منقحةطبعة،القاهرة،مرسيمنيرمحمد.دنحريف،كرالكوفكيتأليف،العربيةالمخطوطاتصر-4

.م9691
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عملأنهعلىالكريمللقرآنونظرتهالمعتمدةالتفاسيرعلىالاعتمادعنابتعادهأخطائهومن

المادةإنبللزجمتهالنهائيالتنقيحينجزلمأنهكا،وتشريعنهجفيهسماوئاوحيًاوليس(دبي

ترجمتهلأخذتالموادبعضتنقيحأعادوأنهلوربماتمامًامنهاالتحققيتملمأعدهاالتيالعريضة

.ه(آخزشكلًا

التفسيرفإنالتفسيرناحيةمنأما،المسلمينغيربهيقومعملوهي،الترجماتعنهذا

تفسيرهوالأفغانالمجاهدينبمعاونةلاهورفيالِإسلاميةالجماعةعليهتقومالذيالوحيد

أجزاءفيالآنويظهر.الأرديةباللغةظهرالذيالقرآنتفهيمالمودويالأعلىأبيمولانا

لترجمةعادواإنهمثم،تباركجزءثم،عمجزءتفسيرمنالعملبدأوقد،الروسيةباللغة

نصفإلىالروسيةإلىالمزجمتفسيرهمفيوصلواوقد،الشريفالمصحفأولمنالتفسير

الكريم.القرآن

هوتفسيروالذي،اسلاميمعينمنالمنقول،الروسيةاللغةفيالوحيدالعملهذاويعتبر

وهذا،الكيريليك)6(بالحرفTranslitirationعليشتملالعملكانوان.ترجمةوليس

علاوة-فيهأنكما،العرببالحرفبغيرالقرآنيالنصكتابةبعدمالعلماءعليهاتفقلمامخالف

معانيوضعفيباكستانأهلطريقةعلالقرآنيللنصبالمقابلبالزجمةيسمىماالتفسير-على

النوعهذانسميأن)ويمكنمفيدةجملةتكوِّنلملوحتىالعربيالنصتحتالقرآنيةالبهلمات

فهمعلىالقارىءلمساعدةالقرآنيالنصأسفلمصفوفةالكلماتمعافيبقائمةالترجمةمن

الصفحة.أسفلفييأتيالذيالتفسير

روسيافيدرسسوريمسلموهوالرشيدسيدمحمدللدكتورأخرىمحاولةهناكأنكما

بنشرقاماوقد،والدينالعلممجلةفيمقالاتلهاوالتي،بوروخوفافاليرياالروسيةمنوتزوج

نهجنهجولعله،التفسيرعلقدرتهمدىأدرىولا،الكريمالقرآنسورلبعضترجمات

المفسرين.وليسالمزجمين

ال!ثرقية،الدراساتمعهدمنعثمانوت.ن.مالدكتوربرئاسةلجنةبوجودعلمتكما

.يجراد(جامعة-العربيةاللغةقم)رث!بلايوت.ف-5

.ام639كراتثكوفسكي.ا-الكريمالقرآنمحافيترجمةمقدمة-نيفيقجريز

للغاتSt.ا+3كرل!القديىابتكرهاوالتىالروسيةللغةالمتعملةالحروفوهياشاأتاكريليكوتنطق6-

وفي،الأرثرذكيةالكنيسةطريقعنالرقيةاوروباثولفيالحرفهذاوانثر،حرفًا+وعددهاالسلافية

وهناكالقرآنيالحرفتعملكانتأنبعدالملمةآصياشعوببينالحروفهذهاستعمالانثرالحاضرالعصر

القرآني.حرفهاالىالملمةالشحوبهذ.عودةبدءعلىدلائل
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قامتعمامعلوماتلديولي!ست،الكريمالقرآنترجمةعلىتقوم،الخارجيةالعلاقاتقسم

تفسر؟امتترجمهيوهلالأنحتىاللجنةهذهبه

المنشورةالحكيمالقرآنبعنوانالقاديانيةالترجمةفهيأخيرمظهرتالتيالخبيثةالترجمةأما

.المحدودةللنشرالأحمديةالعالميةالإسلاممطابعالمسماةمطابعهمفيام879عاملندنفي

علىترجمتأنهاويبدو،التراجمولي!التفاسيرإصدارفيكعادتهمتفسيرًاوليستترجمةوهي

ورتبتالأخطاءمنكثيربهاحرفيةترجمةوهي،روسيافيالجديدالانفتاحموجةلركوبعجل

تقديممعصفحة635فيوتقعالعرببالنصيقابلعمودفيالترجمةتقعبحيثالصفحةفي

مجهولة.لجنةالمؤلفينفإنوكالعادة.المتوسطالقطعمنصفحة44في

ولكن(الروسيةباللغة)بتفسيرللقيامالإسلاميالعالمرابطةمنمحاولاتهناكأنويبدو

الحاضر.الوقتفيالمحاولةهذهعنتفاصيلأيأملكلا

علماءمنلجنةأعدتهوالذي،الروسيةاللغةالىالمنتخبالتفسيرلترجمةالأوانآنقدولعله

.الغرضلهذاالشريفالأزهر

لهاالسوفييتيالإِتحادفيتعيشالتيالإسلاميةالشعوبيخرأنالروسيةاللغةجهةمنهذا

والتاتاريةالأوزبكيةاللغاتإلىالكريمالقرآنفسرفقد.الكريمالقرآنتفسيرفيكثيرةجهود

(داري)الفارلصيوالطاجيكيةوالقازاقيةوالإيغوريةوالغربيةالمثرقيةوالتركستانيةوالآذارية

وليستإسلاميةبأيدتفاسيرهيالإِسلاميةالتفاسيروهذه.الوسطىآسيالغاتمنوغيىها

.التبشيريالاستثراقيبالمعنىترجمات

علماءالعمللهذاوانبرىالكريمكتابهملفهمالمسلمينحاجةمننبعتأصيلةتفاسيرهي

هذهفينظيرهقلالذيعملهمفيواجتهدواالسنينعثراتتفاسيرهمعلىعكفواأفاضل

بالمسلمينحلتماسرعانولكن،وطغالضوءالتفاسيررأىهذهوبعض.الآسيويةاللغات

،هناكنسخةأوهنانسخةمنإلاالثميةتفاسيرهمعلىأتتالتيالشيوعيةالثورةكوارث

البلدهذامنالمح!يننفقةوعلىالخير-دوحةفييُطبعأنوعونهاللُهبفضلأمكنوقد

.الضياعمناسُتنقذتوبذلكالنادرةالتفاسيرهذهمنالعديد-الطيب

النورسترىهلندريولا،مخطوطشكلغلىتزاللاالتيالتفاسيربعضهناكأنكا

القرآنلعلومإتقانهمعلىفعلاوة،المفسرينشروطعليهمانطبقتعلماءجهودتضيعأنقبل

لهاليستاللغاتهذهولأن.بهاوفسّرواالآسيويةلغاتهمأتقنواالعربيةاللغةوعلومالكريم
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ف!ن،لهاللازموالجهدالتفسيرإلىفبالِإضافةاليدبخطتكتبكانتالتفاسيرفإنكاتبةآلات

التفاسيرهذهطُبعتماوكثيزا،بنفسهتفسيرهليكبالخطجميليكونأنعليهكانالمفسر

انهاوصحيح.اللغاتلهذهمتخصصةمطابعوجودلعدمالجميلةأصحابهابخطوطبالتصوير

كللأصواتخاصةلعلاماتاحتاجتالعربيةالحروفبعضأنإلاالعربيبالحرفمكتوبة

الكريليكالحرفإلىالقرآنيحرفهمعنالمسلمينتحويلهمفيالروسفإنوطبعًا،لغة

للغاتاللازمةالمطابعليوفرواكانواماوالعلماءللمفسرينوقتلهمالتفاسيرلهذهوحرقهم

وغيرها.والقازاقيةوالتاتاريةوالأوزبكيةالتركستانية

ليسالتفاسير-هذهمنعلميإليهوصلمالبعضمكتبياسردًاأسردأنهناوسأحاول

عنالكلامعندذكرهاأنوجدتوقد،العربببالحرفمكتوبةوكلهاللتذكير-ولكنللحمر

غيرمنومزجميهاالكريليكوحرفهاالروسيةاللغةبأنالقارىءيشعرالروسيةالترجمات

وهمالعربيبالحرفيكتبونالذينالمسلمينالمفرينعنتختلفتحريفجبهةهمالمسلمين

غيرالمترجموبين،والمسيرالزجمةوبين،والسعريفالتحريفبينوشتان،تعريفجبهة

أعمالصميممنهووتوزيعهاوطبعهاالتفاسيرهذهاستنقاذولعل.المسلموالمفسترالمسلم

الكريم.للقرآنالعالميةالهيئة

الخاضعةآسياأواسطفيالمسلمينلتفاسيرعناوينبعضالكريمالقارىءأيهاوإليك

الشيوعي.للاستعمار

في"بيبليوجرا9سجل

آسيا:أواسطبلغاتالمسلمينتفاسيربعض

تفسيريقرآن،القرآنترجمةفيالِإتقان،قرآن،(الِإسلام)شيخالحميديالنَهأسدابن-ا

(ص51)24ج،ص(052)اج،1191-ام709قازان،جزآن،تيليندةقازان

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،العربيبالحرف

تفسيريقرآن،القرآنترجمةفيالِإتقان،قرآن،(الِإسلام)شيخالحميدياللهأسدابن-2

)052اج،الئانيةالطبعة.ام149-1191قازان،جزءينفيتيليندةقازان

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،العربيبالحرفص()2524ج،ص(

تفميريقرآن،القرآنترجمةفيالِإتقان،قرآن،(الِإسلام)شغالحميديالله(سدابن-3

خليفةالثيخ:الناشر،الثالثةالطبعة،ام849استانبول،جزءينفيتيليندةقازان
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11

لغات،قازانتاتاري،العربيبالحرفص()2524ج،ص(052)اج،التاي

غربية.تركية

تفسيىيقرآن،القرآنترجمةفيالِإتقان،قرآن،(الِإسلام)شيخالحميدياللهأسدابن

بنخليفة:الناشر،الرابعةالطبعة،8591قطر،الدوحة،جزءينفيتيليندةقازان

تاتاري،العرببالحرفص()2524ج،ص()052اج،السويديخالد

غربية.تركيةلغات،قازان

تفسيريقرآن،القرآنترجمةفيالِإتقان،قرآن،(الِإسلام)شيخالحميدياللهأسدابن

رئاسة:الناشر،الخامسةالطبعة،ام869قطر،الدوحهَ،جزءينفيتيليندةقازان

العربب،بالحرفص()2524ج،ص()525اج،قطرفيالشرعيةالمحاكم

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري

كراتئي،التركستانيةباللغةومحشىمترجمكريمقرآن،الطرازينادرالسيدبنمحمود

غربية.تركيةلغات،إيغور،عربيحرف،4قياس،ص(07)4هـ،ا593

التركستانية،باللغةومحشىمزجمكريمقرآن،الطرازينادرالسيدبنمحمود

،4قياس،ص(07)4السويديخالدبنخليفة:النالضر،ام089قطر،الدوحة

شرقية.تركيةلغات،إيغور،عربيحرف

اج،8091تفليس،جزآن،القرآنتفسيرفيالبيانكتاب،الثقفيحسنمحمد

جنوبية.تركيةلغات،أذريبيجان،العربيبالحرف،ص()2538ج،(ص94)2

،أجزاء3في،ديلينداأذريبيجانتركلضريفقرآنتفسيري،الحقائقكشفكتاب

ص(،V)145ج،ام809_7091باكو.العلويفاروميرزاكريممحمدميرإخراج

تركيةلغات،أذربيجان،عربيحرف،ص()3،959جص()2،197ج

جنوبية.

-9918قازان،جزآن،فوائدتفسير!،تفسيرقيشريفكلامي،قرآن،لمجهول-

،قازانتاتاري،العربيبالحرفصر()2485ج،ص()378اج،ام059

غربية.تركيةلغات

بنصادقمحمدإخراج،تليندةقازان،القرآنتفسيرفيالبيانتحصيلقرآن،لمجهول-

تاتاري،عربيحرف،صر(Vt)8،ام019قازان،القازانيالائيمانقوليأحمدشاه

غربية.تركيةلغات،قازان
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ص(،)252اج،تاريخبدونقازان،اجزاء4،فوائد،تفسيريقرآن،لمجهول

تركيةلغات،قازانتاتاري،بيسحرف،ص()3316ج،ص()2464ج

غربية.

،أفنديالدينتاج،تيليندهتركيتفسيري،هافتيكافآبشرفكتاب،هافتيك

Aقازان،الثانيةالطبعة،إسملىالمنتهىسدرةاندانضنيفات - I - I AAAام،

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص()993

اج،ام709قازان،تفسيريقرآن،(الإسلام)شيخالحميدياللهأسدابن

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرف،ص(046)

حرف،ام559طوكيو،تفسيريقرآن،(الإسلام)شيخالحميدياللهأسدابن

غربية.تركيةلغات،قازانيتركي،عربي

لغات،تازانتاتاري،عرببحرفص(095)اAA"تازان،الكهفسورة،ترآن

غربية.تركية

قياسص()7091،474أوهرنبورج،نعمانيتفسيري)ملا(عثمانبنأميربننعمان

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرف،4

r'119قازان،كريمقرآنتفسيري،نعمافيتفسيري)ملا(عثمانبنأميربننعمان

)فر.غربيةتركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرف،4قياسص()093

.(إتمامهقبلوتوفيالكريمالقرآننصفالمؤلف

الدين،جمالالدينعمادإخراج،نعمانيتفسيري)ملا(عثمانبناميربننعمان

لغات،قازانتاتاري،عربيحرف،4قياسص(093).ام959هلسنكي

غربية.تركية

الدوحة،،العلومدار،شريفكلام،نعمافيتفسيري)ملا(عثمانبناميربننعمان

غربيةتركيةلغات،تازانتاتاري،عربيحرف،4قياسص(093)،9891قطر

التفسيى.لهذاالرابعةالطبعةهيالقطريةالطبعة)تعتبر

-9187هـالموافقا992-7912قازان،ثانيةطبعة،()أنعامدعائي،لمجهول

1،2،36،48،55،56،76رقمالسورعلىودشتملص()136ام881

،1/11 4 ، 1 50 ، V،غرية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرف
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،5918قازان،البيان!سيرمنهافتيكتفسيرهذا،هافتيك،لمجهول-22

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص()232

.ام509تازان،لَيليندةتركيتفسيريهافتيكمآبشرفكتاب،لمجهول-23

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عرببحرفص()911

قازان،ثانيةطبعة،تيليندة-قازان،تركيعاشقتفسيري،هافتيك،لمجهول-24

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص(402).ام759-ام309

،أندانتفسيري،الدينجمالمحمدمولانا،هافتيكتفسيري،هافتيك،لمجهول-25

،قازانتاتاري،عربيحرفص(YrA).ام059-ام885قازان،ثانيةطبعة

غربية.تركيةلغات

،م7918قازان،بيانتفسيريهافتيكاتفسيرييانجىهافتيك،لمجهول-26

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص(21)4

،قازانتاتاري،عربيحرف(ص)16.م7917قازان،تحليللرىقرآن،لمجهول-27

غربية.تركيةلغات

،3918،5918،8918،5391،4091قازان،القرآنمنسور،لمجهول-28

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص()35.ام5091،709

(ص)48.ام5918،8918،309قازان،تفسيريشريفيس،لمجهول-92

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرف

.ام579قازان،سىمعنىشريفداياسينيياناترتيبتفسيرييس،لمجهول03-

غربية.تركيةلغات،قازانتاتاري،عربيحرفص(04)

كاميابآيلاهاوزمرادىالناشر،عمجزءتفسير،القاشغريظريفمحمدالقاري-31

)توفيشغطاىالأوزبكيباللسانعربيحرفص()736هـ،ا356قشغر،اتسون

كاملأالكريمللقرآنتفسيرهتاركًا،الصين،عولجافيام(959عاماللهرحمهالمفسر

لطبعها.عنهاجابىوالبحثعائلتهعندمخطوطةصورةفي

علي،بنعليمطبعةالنالثر،عمجزءتفسير،القاشغريظريفمحمدالقاري32-

نسخة.5002منهطبعت،عربيحرفص()736،ام879قطر،الدوحة

اللغةفيومعانيهكريمقرآن،الأرتوجيالقاشغريصالحدتملاالحاجالعلامةبنمحمد-33

69بكين،الوطنيةالنشردارالناشر،الأيغورية Aباللغةتفسير،ص(%)36ام
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005099فيام869عامطباعةكمبنىتاجوأعادتعربيحرف،الأيغورية

نسخة.5050914فيام879عامفيثم،نسخة

خليفة:الناشر،القازاقيةباللهجةوبيانهومعائيهالك!يمالقرآن،التايخليفةالشيخ-34

70)\8896استانبول،التاي ، r)اللغات،القازاقيةاللغة،العربيبالحرفص

ولقوم.914P.الكريليكبالحرفأخيرًاوطبع،الألتاي()عائلةالوسطىالتركية

مراجعته.بعدالعملهذابطبعالمنورةالمدينةمجمعحالئا

هوامثر:

-2

-6

-7

-8

-9

01

11

12

.ام819عامالأولالعددالسوفييتىِالاتحادلضرقفيالمسلمونمجلة

الفكر،دار،الوليطهالشيخبقلم،السوفييتبلادفيالمسلمينتاريخمنصفحات

.بيروت

طبعة،مرسيمنيرمحمدتعريب،كراتشكوفسكيتأليف،العربيةالمخطوطاتمع

.ام969القاهرة،منقحة

.ام639كراتشكوفسكي،الروسيةباللغةالكريمالقرآنلمعانيترجمة

.ام779،بيروت،حقيإحسانتعريف،السوفييتيالاتحادفيالمسلمون

.(بيروت)طب!عةالفرنسيةباللغةالكريمالقرآنلمعانيترجمتهمقدمة،اللَهحميدمحمد

.8491rبلاهور،الدراساتلمعهد،القرآن

.ام879لندن،الأحمديةالعالميةالإِسلاممطابع)بالروسية(الكريمالقرآن

الكريم،القرآنمعانيلترجماتالعالميةالبيبليوغرافيا،أوغلواحسانالدينأكمل.د.أ

.م8691إستانبول

الدوحة،المعايرجيحسن.د،وبيبليوغرافيامقدمة،الكريمللقرآنعالميةهيئةنحو-

تفسيريقرآن،القرآنترجمةفيالإتقان،قرآن(الِإسلام)شيخالحميدياللهألم!دابن-

.ام859قطر،الدوحة،السويديخليفة:النا!ثر،تيلينده

التركستانية،باللغةومحثىمترجمكريمقرآن،الطرازينادرالسيدبنمحمود-

.ام089قطر،الدوحة.السويديخليفة:الناشر
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الِإسكندنافيةباللغاتالكريمالقرآنمعافيترباتتاريخمن-د

الفنلندية:-ا

الأوروبيةالدول!نفهي،فنلندابدولةالسريعبالتعريفأبدأأنالمناسبمنيكونقد

الصرقبلادمععلاقاتهافيولاالأخبارنشراتفيلا،كثيرمالإنسانعنهايسمعلاالتيالقليلة

نطاقفييدخلالبلادثلثإنحيثالثمالأقصىفيوقوعهابسببذلكيكونقد.الأوسط

ومساحتهاا%(VA)07349)0000السكانعددويبلغ.الشماليةالطبيةالداشرة

نصفنحوويسكنها،هلسنكيوعاصمتها،برلمانيةجمهوريةوهي،مربعكم5320237

والثانيةالسكانمن49%ويتكلمهاالفنلنديةإحداهمارسميتانلغتانوللدولة.نسمةمليون

،السكانمن39%اللوثريةالإنجيليةالكنسِمةويتبع.السكانمن6%ويتكلمهاالسويدية

يتبعونفهمالسكانمن%6أيالباقياما،ا%اليونانيةالأرثوذوكسيةالكنيسةويتبع

ادفانيتست،،بابتيست،ميقوديست،الكاثوليكالرومهيمختلفةودياناتمذاهب

وغيرهم.،المسلمون،اليهود

منوألفًاالتتارالمسلمينمن00601تعدادهمويبلغ،البلادهذهفىِالمسلمونولعنينا

توركوهماأخريينبلدتينوفيهلسنكيالعاصمةمسجدفيالصلاةيقيمونوهم.الفنلنديين

،الذكورعلىالِإناثعددنسبةزيادةمنالمسلمونويعاني،مستأجرةحجراتفي،وتامبير،

المسلميننسبةأن)7491(مؤمنمصطفىللدكتورالمعاصرالإِسلاميالعالمقسماتفيوجاء

Worldفيوجاء،نسمة28102هوالمسلمينتعدادوأن%.،ههيالسكانعددإلى Muslim

0503هوفنلندافيالمسلمينتعدادأن،7591طبةباكستانفيتصدرالتيكهحا9،أ9م7591

.%5165هيوالنسبة،نسمة

المؤتمرعنصدرتالتيالبياناتفتقولالأصقاعهذهإلىالإِسلامدخولتاريخعنأما

:ام4V4-بالرياضالأولالإِسلاميالجغرافي

روسياجهاتيجوبون،مياسيرتجارًاوكانوا،فنلندافيالشمالأتراكمنجماعة"استقرت

عامالفنلنديةالِإسلاميةالجمعيةوأسسواأقامواحيثفنلنداإلىنشاطهموصلوقد،كلها

73عاممسجدًابنواكماهلسنكيالعاصمةفيناديًاوشيدوا،ام259اهـ-344 i-اهـ

354Aro-عامالِإسلاميةالتركيةالجمعيةتأسستثم،ام289 - aiوالجمعية،ام

فيهاوتوجد،هلسنكيمدينةفيف!نلندافيالمسلم!تمعظمويعيش،تامبه!يفيالإسلامية
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مقبرةولهم،الفنلنديةاللغةإلىالزكيةاللغةفيهايدرسونالمسلمينلأطفالابتدائيةمدرسة

.توركو"منبالقربللمسلمينخاصةمقبرةتوجدكما،موتاهمفيهايدفنونخاصة

اهـ-rAAعامبفنلندةهلسنكيمدينةفيمطبوعشريفلمصحفالصفحاتوعلى

الِإنجليزيةباللغاتللناشرتعريفجاء،استانبولفيالسليمانيةبالمكتبةمحفوظ،ام969

.(التركيةتشبهعربيةبحروفمكتوبة)والأخيرةوالتاتاريةوالفنلنديةوالعربية

النسخةعنالخاصةمطابعهفيطبعهاوقد،اللّهحميدالديننظامحسنهوالحاجيوالناشر

الجهديبينأنهالتعريفهذافيجاءماوأهميةاهـ.325عامروسياقازانفيطبعتالتي

البعيدةالأصقاعهذهفيحتىالكريمالقرآنوخدمةالحنيفالديننشرفيالإسلاميالذاتي

أوردوهويتهمفنلنداإلىالمسلميندخولتاريخعنلمحاتمنفيهولماالإِسلامدارعن

اللغوية.وبأغلاطهجاءكمابنصهالتعريف

.فنلنداإلىالتتاربلادمنأسرتهدخلتكيفيوضحفننديمسلملسانعلىتاريخوهو

ال!ثماليالقطبمنقريئاالأرضيةالكرةشمالفييقولالناشر"مقاصدمنمقصد9وبعنوان

هؤلاءبينيسكن.الفنلنديةالدولةجملتهامنالتياسكاندينافيا"9باسمتدعىأربعةدول

منيعدونالذينالمسلمينمنأصةألفتقريبًاقاطبةالدنيامللأرقىهمالذينالفنلنديين

.ووئامصداقةمعبينهمويعيشونالفنلنديينالمواطنينأصدق

بينيكنلملهذا،الروسسيطرةتحتكانتالمختلفةالحروببسببفنلنداأنالمعلوممن

الروسبينوالذهابالايابفكانت.فقطالاسمفيفكان،كانوانفاصلحدالدولتين

بينكثيركانالروسسيطرةتحتفنلنداسقوطبعد.مانعأييكنولمجذاسهلأوفنلندا

وأكثرهممؤقتًافنلندافيأقامواقد)التاتاريون(فهؤلاءالتاتاريونالمسلمونالروسعساكر

مراسمهملأداءائمةلهموكانتفنلنداإلىالأصليوطنهممنوأولادهمعائلاتهمجلبوا

الدينية.

بالموتوذلكعددهميقلكانالزمانبمرورأنه!مإلا.بالجنديةيشتغلونكانواوإنهم

الحسبانفييكنلمالذيبالتاريخيتعلقماوقعالأزمنةتلكفيالأصليوطنهمإلىالرجوعأو

"ويبورغ!مدينةإلىفنلنداإلى""بيتربورغمنخرجالرحيمعبدبناللهحميدجديأنهو

لعدالتهمالفنلنديينمنتعجبقدأنهالأولىالمرةفيخروجهوكان،ام868سنةفيوذلك

والمعاشللتجارةمواففافنلنداولكونذكئالكونهوانه.الطيبةومعاملتهمأخلاقهموحسن

الدين،وحسام،الدينخيرالثلاثةأولادهداعًاآقتوى"9قريتهإلىوكتبفنلندالاسكن
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معه.ليسكنوافنلنداإلىالديننظاموأبب

إلىواحدبعدواحذاالهجرةفيشرعواايضًاهملالحاهذهقريتناأهلأحسنوبعدما

والآن،النقودوطنهمفيبقواالذينعائلاتهمإلىيرسلونوكانوابالتجارةواشتغلوا،فنلندا

تقريئا.ا155وعددهمتمامًافنلندافيتوطنواقدهم

قدمستقلةدولةكونهاوبعد،م8191سنةفيالروسيةالدولةمنفنلندااستقلالوبعد

وحقوقالكاملةالحريةوأعطتإدارتهاتحتالمسلمينالممنونيةمعالفنلنديةالحكومةأخذت

الفنلندية.التبعية

بالمأموريةيشتغلونوالباقيالتجارةيزاولونأكثرهمفنلندافييعيشونالذينالمسلمون

الرسمية.وكيرالرسميةبالِإدارات

جديلكون.فنلندافييحيشونالذينالمسلمونفهمالسعداءالمسلمونالدنيافيانلوك

وإنكاملاًلهشكرنانؤديأنيمكنلا،السعادةهذهإلىالطريقلنافتحمنأولاللهحميد

.الأوقاتدائملهنشكركنا

ام439السنةفي.سنة(ا00)مائةهذهالسعادةطريقلنالفتحهالسنةهذهفيكملفقد

ألفًا،عضرينالكريمالقرآنهذامنطبعتكنتقد،الشديدةالثانيةالعالميةالحربخلال

وألمانيافنلندافيالمسلمينأسرىبينوزعتهاوكنت،الفوتوغرافيةبالأصولمصغرأوكان

ألفهكتابأنه)يبدوأيضًاالِإيمان"شرائطجريدة-شارطيأيمانإياكاأثرىوكان.مجانًا

إلىالسعادةبابلناجديلفتحسنة75لمرورتذكارًاذلكوكان(الايمانشروطعنالناشر

تحتالسنة25المدةهذهفيالسنواتمرتقد.العزيزروحهإلىثوابهإهداءوكان.فنلندا

التيالمصاحفونفذتتخصصيعيونوعمقتتجاربيفيكثيرشيءزادقد،المختلفةالوقائع

مرةالكريمالقرآنطعفيوعزمتتفكرتقد،الجديدةالعائلاتفيخصوصًاطبعتهاكنت

يطبعأحديوجدلاالاَتيةالأزمنةفيحتىأ"الاسكانديناويةالبلادهذهفيبأنأظنوإفي.ثانية

أغنياءكانواوإنالكريمالقرآنبطبعيهتممنيوجدأنيمكنولا.غيريالكريمالقرآن

.واثرياء!

ماحينكثيرًاقلبيفيتزعجوكانتعليفرضكأنهاالمقدسةالوظيفةهذهبانفتحسست

أنهإلاوالهرمالثيخوخةبلغالذيمثليعلىيطاللاحملالشاقةالخدمةهذهانأظنكنت
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العمل.فيالروعغيربذااجدفلم،المرحوماللهحميدلجديسنةمثةمرورقلبيفيتخطر

الخير؟بالدعاءليالقراءوليذكرعنيراضيًاجديليكن

اللهحميدحسنحاجي

.ام969هـ-اrMهلسينكي-فنلاندية

انتهى

القرآنلخدمةنفسهجندالذيالمؤمنالأخهذاكتبهاالتيالمؤثرةالرسالةنصهوهذا

اللهغفر،اللهسبيلفيباذلًاالأمانةبعبءشاعرا،للجميلعارفًا،للرحمواصلًا،الكريم

ميتاً.اوكانحثاوالآخرةالدنيافيورحمهوجهادهاجتهادهفيلهوباركاللهحميدحسنللحاجي

جميل.عربببخطمطبوعةالشريفللمصحفاللهحميدحسنالحاجيوطبعهَ

اللغةهذهفيمعروفةترجمةأولفإنالفنلنديةباللغةالكريمالقرآنمعافيلترجمةبالنشةاما

1.2.هووالمترجمKoraani:بعنوانهي Ahsen Boereام429عامتامبيريفيومطبوعة.

:عنوانوتحتههد!ه!بورفوفيام089عامظهرتالفنلنديةباللغةالثانيةوالترجمة

Koranni546فيوالترجمة+هـ+ها!33+ة*!ألال355،أه!ه؟لا+ك!اكا!7"اأ51منكلأبالترجمةوتام

rstromأ*5:والناشر8ْقياسصفحة Osake!بWerner Sodالنصوبدونحرفيةوالزجمة

القرجمةنهايةوفي،الكريمالقرآننزولوعن،لمج!رالرسولبعثةعنمقدمةولها،العربي

والمدني.بالمكيتعريفمعإجماليةبصورةبهاوردتالتيوالمعافيللسورحصر

باللغةالكريمتفسيرللقرآنبأيللقيامالمسلمينمنأيالآنحتىيتصدلميبدوأنهماوعلى

فيالإتقان9كتفسيربلادهمفيالمطبوعةالتاتاريةالتفاسيرعلىلاعتمادهموذلك،الفنلندية

،ام119-7091قازانفيوالمطبوع(الإسلام)شيخالحميدياللهأسدلابن!القرآنترجمة

وغيرها،ام709عامأوهرنبورجفيوالمطبوع)ملا(عثمانبنأمربنلنعمان،اتفسيرنعمافيو

التاتارية.باللغةالتفاسيرمن

تفسيرإلىماسةحاجةفيأصبحتالفنلنديةاللغةتتقنالتيالجديدةالأجيالغيران

بالفنلندية.
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السويدية:اللنة-2

من75%وييشام()769نسمة000000208بيقدرونوسكانهاالسويدمملكة

ونصف،المليونوسكانهااستوكهولمالعاصمةحيث،056عرضخطجضوبالسويدسكان

وهي(الشمالسكانالغةواللابيةوالفنلندية)الرسمية(السويديةاللغاتيتكلمونوأهلها

العالم.فيالسلامارساءفيكبيرًادورًاوتلعب،ام814عاممنذالحربتعرفلمدولة

اليهالجأحيث،الثانيةالعالميةالحربوبعدأثناءبالسويدالمسلمينفىخولبداوقد

ثم،القازانالتتارمنهؤلاءوأغلب،البلطيقودولروسيامن،الحرببسببالمسلمون

المعيشة،منعالمستوىذاتبلادفيالقوتلكسبالمسلمينهجرةمناخرىموجةبدأت

ألفا24المسلمينعددبلغوقد،والمغاربةوالأتراكوالباكستانيوناليوغوسلافيونبهافنزل

المهاجرينمنكبيرةنسبةوشكلونالسويدإلىالهجرةروادهماليوكوسلافالمهاجرينوكان

المسلمين.

أصبحوافنلندامسلميأن،فنلندافيوالمسلمينالسويدفيالمسلمينبينهناوالاختلاف

منهموالقليلمهاجرونفهمالاسكندنافيةالبلادوباقىِالسويدفيالمسلمينبينمافنلنديين

اسكدنافيمواطنكأيالسياسيةبالحقوقويتمتعفيهايعيشالتيالبلادبجنسيةيتمتع

المجتمع.فيمؤثرًايكونوبالتالي

عليالسيدبرئاسة،ام459عاماستوكهولمفيللمسلمينجمعيةاولتأسستوقد

مدنفيتنت!ضرإسلاميةجمعياتث!انيالآنحتىبلغتاخرىجمعياتتكونتثمومنزاكاروف

كوبينغ،يون،فوستراوس،اسكيلستون،مالمو،جوتنبرج،استوكهولم:التاليةالسويد

هذهفيالمسلمينيخدمإسلاميبنشاطتقومالجمعياتوهذه،ترولهاتان،ستادماري

العالمولرابطةالصحيحةالإسلاميةالدعوةعلىعلاوةوالفرائضالشعائرلأداءالأصقاع

بعضإيجارتدفعمشكورةالسعوديةالعربيةالمملكةأنكما،قيمةمساعداتالإسلامي

الدعوةميادينشتىفيالعاملينجهودإلىحاجةفيالمسلمونيزالولا،هناكالمساجد

الإسلاميةالجماعاتهذهلنشاطوكان.أطفالهمدينعلىحفاظأالتعليموخاصةالِإسلامية

جوتنبرجفيالقاديانيةكانتأنبعدالصحيحالإِسلامالسويدسكانبعضاعتناقفيأئر

.الإِسلامتمثلأنهاتذَعيوغيرها

إمامسجدإقامةعزموعلمتعاونونالمختلفةبجنسياتهمدثهوالحمدالسويدفيوالمسلمون

الِإسلامية.الدولسفراءمجلسمعبالتعاونوذلك،استكهولمفيأومالموفي
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فيالمسلمينعدديبلغحيثالثانيةالدينيةالطائفةالسويدفيالِإسلاميةالجاليةولثكل

نسمة.ألف301البلادهذه

دورهاتمارسوالتياستوكهولممدينةفيالإِسلاميةالوابطةام089عامتأيستوقد

القادرعبدهوالِإسلاميةالرابطةورئيس.الإِسكندنافيةالدولعمومالشملالإسلامي

مسلم.ألف45نحووحدهااستوكهولممدينةوسكن،وهابي

الزجمةوظهرت،م1843عامالسويديةاللغةإلىترجمماأولالكريمالقرآنترجموق!

Koran:بعنواناستوكهولمفيالمطبوعة oefwersatt Pram arabiska،فريديريكبالترجمةوقام

J.ستولبىوسن .F .S Crusenstolpeفيمراكشفيالسويديةبالقنصليةسكرتيرًايعملوكان

.م1882عاموتوفي،لشبونةفي)سفيزا(مقيمًاوزيرًاثم،الوقتذلك

فيوالسلامالصلاةعليهوالرسولالِإسلامعنتاريخيةمقدمةمعصفحةVArفيوالترجمة

P.A.:والنالضرصفحة158 Norstedt & Sonerاللاتينيةفيمراتث!يعلىاعتمدوالمترجم

بالفرنسية.وسافاريبالِإنجليزيةسالوجورج

KoranenFran-:بعنوانامAV'عامLundلوندفيظهرتفقدالثانيةالترجمةاما Arabis

kan OefwersatiجامعةفيأستاذهووالمترجمLundيدعى.C .J Tornbergعامتوفي

AVVوالناشر،ام874عامأخرىمرةالترجمةهذهطباعةأعيدتوقد.ام:.C..W K

Gleerups Forlagمتأثرةحرفيةترجمةوهي،صفحة97فيمقدمةمعصفحة804فيوالترجمة

المستشرقين.منوغيرهموشبرنجرمويرووليمنولدكهوتيودوروسالبمراتشي

K.أزيترشتاين"دفهيالثالثةالترجمة .V Zetterstein،عاماستوكهولمفيطبعتوقد

V111بعنوانم:Koraanenاستعانكما،ترجماتمنسبقهماعلترجمتهفيواعتمد

7.7.نوردلينجزالأستاذبمحاكرات Norddling' sفيألقاهاوالتي،ام098عامالمتوفي

منوهيالجامعةمكتبةفيالمحاضراتهذهجمعتوقد،الكريمالقرآنعن(وبسالاجامعة

النصلىاعتمدكما،114السورةحتى45السورةومن65الآيةحتى11-اإلصورة

:بعنوانوكانت.ليبزجفيالمطبوعةفلوجلطبعةعلىالعربي

Corani Textus arabicus ad fidem librorum manuscr et impressrecens

فيالكريمالقرآنطباعةتاريخ"عنكتابينشرعنداللَهشاءإنالطبعةهذهذكروسيأتي

."أوروبا
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أنواروكتابللبيضاوىِوالكثمافوالزمخشريكالطبريتفاسيربعدةالمترجماستعانكما

وتاريخ،ام139ليدنفيالمطبوعةالإِسلاميةالموسوعةعلىعلاوةالتاويلوأسرارالتنزيل

عاماستوكهولمفيالثالثةالزجمةهذهطباعةاعيدتوقد،ام959ليبزجلنولدكهالقرآن

منصفحة911نهايتهاوفيالمتوسطةالقطعمنصفحة406تبلغوالترجمة،م9791

المكتبيثبتهفياللهحميدمحمدالدكتورالأستاذوأتى.سورةلكلوالتوضيحاتالشروح

الكاملةالتراجمهذهشقتمحاولاتذكرعلالسويديةباللغةللتراجم)البيبيوجرافيا(

محاضراتمجموعةعلمؤخرًاحصلتوقد.الكريمالقرآنمنصفحاتبعضفترجمت

02-اللآياتترجمةوفيها،الإِسلاميةوالدراساتالفلسفةكليةلطلابأوبسالافيألقيت

وقد.أوبسالافي1857عاموطبعت"الثالثةالسورة"القرآن:عنوانتحتعمرانآللسورة

رقمتحتبالِإنجليزيةكتابوهوللمؤلف"الكريمللقرآنعالميةهيئة"نحوكتابفيسجلتها

,Anonymانسولاندربرناردوجوستافلمجهولالمؤلفاسموفيها56365 Gustaf Bernard

Insulanderالذكر،السابقنوردلينجزالأستاذمحاضراتمنجزءهيالمحاضراتهذهولعل

جوستافيسكادارصاحبالناشرإلاهوماانسولاندروجوستاف،المجهولذلكهوويكون

للنشر.

Akeاولماركسأكهترجمةفهىِالسابقةكالتراجمليستوالتيالأخيرةالزجمةأما Ohlmarks

639فورملمؤسسة+!+،مهك!:بعنوان ` lc Forumالواحدةالسورةبتقسيمقاموالمترجم.ام

تحتترجمهاالبقرةفسورةالآياتبأعدادالتقددونأجماليًاالمعنىوترجممواضيععدةإلى

آدمعنيتحدثفمثلاً،المعانيمنمعنىعنيتحدثموضوعكل،منفصلاًموضوعًائلاثين

موضوععنيتحدثثم،ويعقوبوإسماعيلإسحقعنثم،الكجةوبناءإبراهيمعنثم

.وهكذامصرفيإيرائيلوبنيموسى

346فيوالترجمةشعريةصورةفيالسوربعضفيالترجمةيضعأنحاولالمترجمأنكما

استعانكما،السابقةالسويديةالترجماتعلىترجمتهفيواعتمد،الصغيرالقطعمنصفحة

استعانكما،وبالمرورودروسافاريأولمانلودفيجمثلوإنجليزيةوفرنسيةألمانيةبترجمات

لمالمترجمفإنملاحظهووكما.وهوتسماوبوهلجولدزيهركتاباتبينهامنأخرىبمراجع

اللاتينيةعنإمامنقولةأمنيةغيرترجماتعلىاعتمدبلإسلاميأوعرببمصدرأيإلىيرجع

أثر.فيهاالمسلمينلجهديوجدلاأخرىترجماتأوعن
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.م8391عامأخرىمرةالزجمةهذهطباعةأعيدتوقد

القرآنمنمقتطفات"9ترجمةعلىعلاوةالسويديةباللغةكاملةترجمةلهاالقاديانيةأنكما

الكريم.

الكريم،للقرآنالمنزهةالحقيقيةالصافيةالمعانيتصلهلمالسويديالث!عبأناعتبرلهافي

جيدًاتفسيرأأرىأنالقديرالعلياللهوأدعوا،السويديةبلغتهوالجماعةالسنةأهليفهمهاكما

اللغة.هذهفيقريئاالقرآنيللمعنى

أخرىمحاولاتعنسمعتقدكنتوإناللغةهذهفيالترجماتعنبلغنيماهووهذا

اليقين.مرحلةإلىتصللمبالسويديةللترجمة

النرويجية:اللغة-3

جبليةمرتفعاتالبلادوباقيالشماليةالقطبيةالدائرةنطاقفيالنرويجيةالبلادثلثيقع

قاسجومنتعافيالبلادفإنلذا،منخفضةأراضياعتبارهايمكنالبلادمنفقطو%3

نصفيسكنهاأوسلووالعاصمةام(769عام)تقديرملايينأربعةالسكانوعددعمومًا

واللابش.()الرسميةالنرويجيةالمستعملةواللغات.نسمةمليون

(وسلوفييقيمونآلاف01منهممسلمألف15-12حواليحاليًاالنرويجويقطن

والسبعيناتالستيناتفيالمهاجرينمنغالبيتهمالنرويجفيوالمسلمونوضواحيهاالعاصمة

ولديهم.الوقتمرورمعتزايدفيوهم.والمغاربةواليوغوسلافيينوالأتراكالباكستانيينمن

كما.ودكاكينومساكنوناديًاومكتةومدرسةمسجدًايضمإسلاميثقافيمركزانشاءصضروع

والمركز.صغيرمسجدولهمللباكستانيينالِإسلاميةالجمعيةمنهاإسلاميةجمعياتعدةتوجد

الإِسلامية.والأكاديميةالمسلمالشبابوجمعيةالأتراكالعمالوجمعيةالتركيالثقافي

ل!بعضترجمةظهرتفقد،الكريمالقرآنمعانيترجماتمنالقليلبهاالنروجيةواللغة

وسورةالبقرةسورةمنآياتبعضوحوت،سورة28بلغتالسورقصارمنالمختارات

Wilhelmشينكه""فيلهلمالترجمةبهذهوقام،المكيالقرآنمنالمختاروأغلبالأنعام

Schenckeبعنوانكتابهمن83-14الصفحاتفيظهرت،ام529أوسلوعامفي:-

Koranen i utvalg.

فيالأولىوهيكاملةترجمةKoranen:عنوانتحت0891عاماوسلوفيأخيرًاوظهرت

Universitetsالجامعيةالمطبعةبطباعتهاعتَالنرويجيةاللغة forigetبرجإيناربالترجمةوقام
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Einar Bergوللترجمة،العربيالنصعلىوتخويالمتوسطالقطعمنصفحة714فيوالترجمة

وان،التفاسيرمنأيولاالترجمهَعندإليهارجعالتيمصادرهالمترجميذكرولم،قصيرةمقدمة

حسبالسوربترتيبقائمةعرضمحماالذكرالسابقةالألمانيةفلوجلطبعةذكرعلىجاءقدكان

الزراعيةللعلوممدرسهذابرجوإينار.القرآنيبالترتيبترجمتهفيالتزمقدكانوإنالنزول

اللغاتمجموعةإلىالنروبحيةاللغةهذهبترجمتهأدخلوقد،الكحولتعاطيبداءمصاب

لغة.21تبلغوالتيالكريمللقرآنكاملةترجماتبهاالتيالأوروبية

المختاراتبعضفيهامخطوطةوجودعناللهحميدمحمدالدكتورالفاضلأستاذناويذكر

H.9491عاممالوت"9بهاقامالمزجمة .B Malut،لغةإلىمزجمةمختاراتوجودعنيخبركما

أركيللأستاذوهيمخطوطةصورةفيالمختاراتوهذه(النرويجشمالسكانالغةاللابش

Erkkiإيتكونن Itkonenام529عامفيوذلك.

الدانماركية:اللغة-4

التيالزراعيةوالبيئةالسنةمدارعلىتهطلالتيوالأمطارالمسطحةبأراضيهاالدانماركلعل

التىِالعواملمنكلهاكانتكم0074طولهايبلغالتيالشواطىءعلىعلاوةذلكعننتجت

وشمالوأيسلنداوالنرويجالسويدحكم!اسكندنافيةانجلوممالكوجودعلىساعدت

.(ام769عام)إحصاء000005105السكانعددويبلغبريطانيا

الدانماركية.هيالرسميةواللغة

والأتراكالباكتانيينالمهاجرينمنوهمنسمةألف45ببالدانماركالمسلمينعددويقدر

الفادقفيالخدماتويؤدونالمصانعفيمهرةغيركعمالويعملون،واليوغسلافوالمغاربة

إسلاميةجمعياتإلىبحاجتهموشعرواالستيناتفيهؤلاءهجرةوبدأت.المدنفيوالمطاعم

الِإسلاميالثقافيالمركزفهناك،والمرا!كأالجمعياتفألئت.وعقائدهمثرائهمعلىتحافظ

كوبنهاجن،فيالتعاونيالتركيالإِسلاميوالمركزالإِسلاميةالدولسفراءلجنةمنوالمكون

توجدكما،الباكستافيوالمصليلليوغسلافم!جدعلىعلاوةعديدةمصلياتويوجد

خاصةمقبرةللمسلمينوتوجد،وغ!عاOdenseوأدونسهArhusأورهوسمدنفيمصليات

كما،يولاندجزيرةوفيأودنسهفيأخر!ماق!كأتوجدكما،كوبنهاجنفيمؤقتةكانتوإنبهم

كوبنهاجن،فيإسلاميثقافيمركزكب!هـلبناءمثروععلىعلاوةعربيةمدارسأربعةتوجد

هذالإِثاءكرونالعزيز-بمليونعبدبنفيصلالملكلهالمغفورالمشروعلهذاتبرعوقد

المركز.
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اللغاتكباقيمرقغيرتاريخالدانماركيةاللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجماتولتاريخ

أعبدبهاقامقاديانيةترجمةهيدائمًابالأسواقوالموجودةالكاملةالوحيدةفالزجمة.الأوربية

عندصادقالسلامعيدباسمتسمىدانماركيأنهاسمهمنوواضحأمادسنصادقالسلام

وفي6691،6791عامكوينهاجنفيوصدرتKoranen:بع!نوانو!بللقاديانيينانتمائه

علىعلاوةالعربيالنصعلىوتشتمل،فاخراتجليدًاومجلدةالصغيرالقطعمنأجزاءثلالة

أعيدتوقدBorgensع9،521بورجنزمطبعةوالناشر،صفحة1268فيوتقع،الترجمة

الأحمديةالِإسلاميةالبعثة10هـ0كماليوسفبإمضاءمقدمةولها،0891عامطباعتها

يبلغشعبإلىالتبليغلواجبالمسلمينلتركأعجبوأفيهـ،ا386رمضان،الاسكندنافية

القاديانية.للجماعاتملايينالخمسةتعداده

569فيالمرةهذهواحدمجلدفيام989عامثالثةمرةالزجمةهذهطباعةاعيدتوقد

الذيالقاديانيةالديانةظهورعلىعاممائةمروربمناسبةطبعتوقد،المقدمةعداصفحة

تدعومختلفةلغة52فيالكريمللقرآنترجماتعرض!حيثتورنتوبمدينةكندافيبهإحتفل

.هذهترجماتهمثنايافيالديانةلهذه.

.FrبوهلتأليفمنKoranenبعنوانجزئيةترجمةوتوجد Buhlوالناشر:Gyldendalske

Boghandelسورعنعبارةوهي،صفحة"11افيوهي،ام549عاموذلككوبنهاجنفي

لمؤلفهاالعالملدياناتالرئيسة"الأعمالمجموعةمنبوهلفرانتسترجمهازمنيًاترتيئامرتبةمختارة

Paul(مجلدات)تسعةماركوسوآجهتوسنبول Tuxen and Aage Marcusهذهظهوروأول

.ام219عامفيكانالزجمة

:بعنوانPedersenبيدرسندترجمةهيالوجودوالنادرةالكاملةالأخرىالترجمةأما

Koranenبعدالنسخةهذهعلىالحصولمنأتمكنولم،م,111عامكوبنهاجنفياحت

كوبنهاجن.فيالقديمةالكتبمكتباتمنأخبارهالسماعالطويلالانتظاررغم

الدانماركيةللأختفقطجزءسوىمنهايطبعلممخطوطةصورةفيكاملةترجمةتوجدكما

Khadijahبيرنجخديجةالمسلمة BjerringأودنسيهفيوالمقيمةOdenseالمجموعةومؤسسة

صاحبةوهي،منهاالمطبوعلقلةالزجمةهذهمنظهرماعلىأطلعولم.الإسلاميةالدراسية

الجهودهذهمعاونةأنوأعتقد،المرأةمنالِإسلامموقفوعنالمسلمةالمرأةعنوتدافعمطبعة

تفسيرموضوعفيوالجماعةالسنةأهلمنالسلبيللموقفنظرًاعملهيمكنماأقلهوالفردية

.الآنحتىالدانماركفيللمسلمينالكريمالقرآن
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هوامق:

حميدحسنحاجي)مطبعةم14`14اهـ-938هلسنكي،فنلندا،شريفمصحف-ا

.(الله

المجلد،جدة،الِإسلاميةالأقلياتمعهدمجلة،الِإسكندنافيةالمسالة،أنورمحمد-2

.م9791الأول

.ام749،مؤمنمصطفىالدكتور،المعاصرالإِسلاميالعالمقسمات-3

،غلابالسيدمحمد.فىتاليفالمعاصرالعالمفيالمسلمةوالأقلياتالِإسلاميةالبلدان-4

753:ص،ام979،شاكرمحمود.ود،صالحالقادرعبدحسن.د

الاسكندنافية.بالدولالِإسلاميةللجمعياتالعامالاتحادلرة-5

29.- .7591 Ed!6ي!!محهث - World Muslim

7591.7 - France - Islam - Paris no. 79-69 Feb. Mars

0891.8 - Jussi No, Aramas Salonen, Knut Taliquist, Koraani- Provoo

9791.1791.9,- .K .V Zettersteen. Koranen, Stockholm

0891.01,- Einar Berg, Koranen, Oslo

8391.6391,11,- Ake Ohimarks, Koranen, Uddevalla

12 - Ihsanoglo,,.E World Bibliography of Translations of the Meaning of the Holy

8691.,Qur'an, Istanbul

13,- Hassan Ma' ayergi, Towards an International Society for the Holy Qur'an, Doha

0991

14 - Abd' us- Salam Sadiq Madsen, Koranen, Copenhagen, ,6691 ,6791 0891 and

9891.

5491.2191,15 - Franto Buhl, Quranen, Pub., Aage Marcus, Kobenhaven

4291.16 - .2 .I Alsen Bore, Koraani, Tampere

5291.17,- Wilhelm Schenke, Koranen i utvalge, Oslo

1874.18,- .C .J Tornberg, Koranen, Lund

1843.91,- Fredrik Crusenstolpe, Koran, Stockholm

der, el Korans :3 die Sura, .V ,02-1 Upsala02++ا - Anonym, Gustaf Bernard Insu

1857
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البولندية:اللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمةتاريخمن-5

تاريخية:مقدمة

خاضعةأوكرانيامنوأجزاءوليتوانيالاتفياعلىالمشتملةالكبرىبولنداطكةكانت

-1227بينماالفزةفيأوروباوشرقروسياحكمتالتيأأورده"التونلامبراطورية

تدفعالكبرىبولندامملكةوكان!وبولنداروسياتاريخفيهامةفترةيشكلوحكمها.ام505

الإِسلامية.الامبراطوريةلهذهسنويةجزية

منوخاصةالداخليةوالحروبالِإنقساماتنيجةالِإمبراطوريةهذهتفككتوعندما

الدولفيالمسلميناتشارإلىموسكوإمارةمعدارتالتيوالمعاركالمتكررةلنكتيمورغزوات

القبائلإلىأصولهموترجع،ولتوانياوبولنداوالمجروالقرمأوكرانيامثلالمجاورةالأوروبية

الزكية.التاتارية

I.عامفيبولنداإلىانمسلمينوصولأولوكان Iفلاديسلافالبولنديالملكلمساعدةام

ويعونفلسطينمنالمطرودينالتيوتونالصليبفرسانضدلتوانياأميرفيتولدوأخيهياجيلاس

فقدلذا،مسيحيونالبولنديينأواللتوانيينيعتبرونلاالذينالصليبيةالجرمانيةالجماعات

كثيربقيالحربوبعدالصليبيينمنأنقذهمالذيالدينجلالالتاتاريبالأميراستنجدوا

معززينوعاشواالفولجامسلميومنداغستانيةأصولمنوهمالِإسلاميالجث!جنودمن

.ولتوانمِاتبولندياتمنوتزوجواالعسكريةوالأوسمةالأراضيمنحواأنبعدمكرمين

بحرشمالالواقعةكيبشاكواليأحمدوالأميربولندابينمعاهدةعقدتام432عاموفي

منلهتقدممانظيروالفرسانبالرجالومذَهابولندابمساعدةالأخيرهذايقومأنعلىقزوين

فيالمهاجريناجنوداستقرارفيكبيرأثرلهذاوكان.بلادهمفيالمسلمينلرعايةوامتيازاتمال

بهيمتازونلما،البلادفيإقامتهمتشجيععلدائمًاتعملالبولنديةالحكومةوكانت،بولندا

أهلوبينبينهموسوتالِإقامةسبللهمفسهلت،المعاركفيوبسالةعسكريةقدراتمن

حولبولندامنالشرقيالشمالفيتعيشمنهمالكثرةوكانت،والوإجباتالحقوقفيالبلاد

وأمناءمزجمينمنهموكان،الجلودوتجارةالخيولتربيةفيوعملواالأراضيمنحواحيث"فيلنا"

بزيهاتمتازالجيشفيبهمخاصةالخيالةمنفرقعلىعلاوةهذا،ودبلوماسيينومندوبين!ر

مجيدًاهائادورًاالفرقهذهلعبتوقد،البولنديالنسرفوقيرسمكانالذيالهلالوشعارها

فيخصوصًاحسنًابلاءًالمسلمونوأبلىالروسغاراتضدالثرقيةبولنداحدودعنالدفاعفي

.ام151-8015عامفيوقعتالتيالحرب
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قل!شهوربعدولكنالسويديالغزومنبولنداالمسلمينالفرسانأنقذام656عاموفي

الكتواحرقتالأطفالوعُمدالنساءوسبيتالرجالوقُتلقراهمفيالمسلمونهُوجم

المسلصأحوالتدهورتالحينذلكومنذللجميلبشعًانكرانًاالعملهذافكان.الِإسلامية

الِإسلا!الكتبإلىالحاجةواشتدت،اختفتحتىتدريجئاالعربيةباللغةالمعرفةوضعفت

)أحتى،بالبولنديةترجمةإلىحاجةفيفاصبحت،العربيبالحرفتكتبكانتوالتي

الجزإلىإسلاميةجماعاتهاجرتك!ا،إسلاميةجماعاتعدةتستعملهكانتواحذامصحفا

.ليبكا")تاتارتمرديسمىمشهوربتمرُدالتتارقامهناكومنأوكرانيامنالتركي

وبوبروسياوالنمساروسيابينقسمًتعندماام597عامالخريطةمنبولنداواختفت

الجنرالىومنهمالِإسلامفيمنهمكثيرودخلالعثمانيةتركياإلىالبولنديينالمواطنينمنكثير

ج!نرالًاعُينالذيباشا"فريق"مرادإسلامثااسمًااتخذالذيبيمجوزيف،المشهورالبولندي

.القوقازفيروسيايحاربمسلمبولنديجث!تكوينآمالهمنوكانالعثمانيالجي!شفي

نألبثتماولكنهاالأولىالعالميةالحرببعدإلاكدولةثانيةمرةللوجودبولنداتظهرولم

القواتدخلتهاعندماام939عامفيأيظهورهامنفقطسنة21بعدأخرىمرةفزقت

عادتثم،ام149عامبالكاملألمانيااحتلتهاثمبينهماوقُسمتالروسيةوالقواتالألمانية

تدورشيوعيةكدولةتعيشوبولنداالحينذلكومنذ،ام449عامبالكامللاحتلالهاروسيا

روسيا.فلكفي

الإِسلاميللاتحادالأعلىالمجلسرئيسزاجورسكي.ربوجوسلاف،البروفيسورويذكر

نسمت،ألف505الأوقاتمنوقتفيبلغالمسلمينتعدادأن،الشعبيةبولنداجمهوريةفي

المختلطالتزاوجنتيجةالتناقصفيعددهمأخذولكن،مسجذا06منيقربمالهموكان

.الاضطهادوموجاتالجغرافيةالحدودوتغييى

ومثلهممسلم002وارسوفيويوجدالدينيةالمسلمينشئونفيتتدخللافالدولةوحاليًا

فيأحدهماالخشبمنمسجدانيوجدوحاليًابياليس!توكفيتعيشوالأغلبيةجدانسكفي

قبلالعاصمةوارسوفيكبيرمسجدلبناءمشروعهناكوكان.كروشينيانيفيوالثانيبوخومكىِ

الِإسلاميةالدولمعاونةبدونممكنةالطموحةالفكرةهذهتعدولم،الثانيةالعظمىالحرب

الغنية.
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وقاعةومكتبةإسلامياومركرامسجذالِإقامةأرضقطعةالبولنديةالحكومةقدمتوقد

.المثروعلبدءتتقدمأنالِإسلاميةوللدول،اجتماعات

البولنديالميناء،جدانسكمدينةفيجديدمسجدبافسَاحمؤخراالأنباءوردتوقد

أهلمنوعددالِإسلاميالعالمرابطةالمركزهذابناءفيساهموقد،البلطيقبحرعلىالمشهور

الخير.

الحنفي،المذهبإلىأغلبهمينتميألفاهبنحوحاليًابولندافيالمسلمينعددولقدر

علىالواقعةالِإسلاميةالبلادمنوغيرهاتركستانفيالموجودةالكتبعنمنقولةكتبهمومعظم

قسمين:إلىالكتبتلكوتنقسمالقرمجزيرةوشبهالفولجاضفاف

:أنواعثلاثةعلىوهيالعربيبالحرفالمكتوبةالكتب-أ

عربية.ولغتهاالعربيبالحرفكتب-ا

جغاتائية.ولغتهاالعربيبالحرفكتب-2

بولندية.ولغتهاالعربيبالحرفكتب-3

هي:الكتبهذهوأهم

الكريم.القرآن-ا

وبهاصثمهابالجغاتائيةنختوجدكما(عربي)حرفبالبولنديةوهيالتفسيركتب-2

.(عربي)حرفالبولنديةباللغةترجمة

)حرفالبولنديةباللغةترجمةوبهامشهاالجغاتائيةباللغةمكتوبةالتجويدكتب3-

.عرب(

بعضهاأدعيةعلىتحتويكتبوهي""الحمائلبولندافيعليهاويطلقالأورادكتب-4

بعضعلىوتشتمل،بالبولنديةمقدمةغالبًاوتحتوي،بالجغاتائيةوالآخربالعربية

الدينية.والفروضوالغسلالوضوءوقواعدالدينيةالخطب

والسيرةالأنبياءقصصعلىويحتوي"الكتاب9وأشهرهاالتاريخكتببعض-5

بولنديةولغتهاالأخلاقيةالقصصوبعضالإسلاميالعربيوالأدبوالفقهوالحديث

.(عربي)حرف

الأنبِاءوقصصالتفسيرفيوأغلبهاالبولنديةاللغةإلىمزجمةالكتببعض6-

عنتتحدثالتىِالكتبأوالِإسلاميةالكتبموضوعإلىنظرناإذاولكن.والفقه

تفسيرهآخربمعنىأوالكريمالقرآنلتراجمبالشبةوخصوضاأشملبطريقةالإسلام
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للمجموعةبا!بةوذلكمجموعاتثلالةإلىالتفاسيرأوالترجماتهذهتقسيميمكن

التفاسير.تلكستستعملالتيأوالمستفيدة

كالتالي:انهافنجد

الغرضوكان،والكنائسالأديرةفيوالقساوسةالرهبانبهاقاماللاتينيةباللغةترجماتأ-

النقضأوالرفض!هذاعلىتحتويلاالتيالترجمةوكانتودحضهالقرآنعلالرفىمنها

صورةفيباللاتينيةترجمةوجدنافإذا،بطبعهايسمحلاالفاتيكانكانالكريمللقرآن

.Polemicsالنقضمنلخلوهاالبابامنالمرفوضةالترجماتمنفهيتطبعولممخطوطة

تحولتثمالمسلمينتخدمكانتوهذه(عربي)حرفوالبولنديةالجغاتائيةباللغةترجمات-ب

ذلك.بعداللا-لينيالحرفإلىالبولندية

ليسوذلك،مسلمينغيربولنديننبأيديترجمتاللاتينيبالحرفبالبولنديةترجمات-ج

ومن،الكريمالقرآنعلىالبولنديينولاطلاعالمسثرقينلخدمةبلالمسلصينلخدمة

الميلاديينعشروالخامسعشرالرابعالقرنينفيبولنداتأثرتفقد.مسيحيةنظروجهة

الثرقية.واللغاتبالدراساتواهتمتالإسلاميةوالثقافةبالفنون

منالعديدوترجمواالِإسلاميةبالدراساتاهتمواالذينالمستشرقينمنالعديدوظهر

البولندية.اللغةإلىالأعمال

مماأشملأجدلافإنيالبولنديةاللغةإلىالكريمالقرآنمعانيلترجماتنؤرخأنأردناوإذا

Maciejكولْوباتسكي!"ماتثيالبولنديالمسلمكتبه Konopackiالمجلةفيالمثورمقالهفي

9"1عامك!،+2أ"زناكالبولندية VIكراكوففيتظهروالتي،مKrakowالصفحات422العدد

فرانسمجلةفيونشرتوارسومنستاصياكأحمد.مالفرنسيةإلىترجمهاوالتي،276-281

منباهتماموذلك،ام779ديسمبر،اغسطس-126،135العددفيالبارشيةاسلام

الله.حميدمحمدالأستاذالعلامة

يمكنالبولنديةباللغةالكريمالقرآنلمعانيترجمةحالئاأيدينابينبوجدلاالواقعففي

والأدبية.العلميةالناحيةمنجيدةاعتبارها

القرآنمعانيترجمةعلىعامًاوثلائينخمسةومنذبيلافسكييوزفالبروفسورحالئاويقوم

وبيلافسكي.أخيرًاترجمتهظهوريفيدماعديدةصحففيوظهر،البولنديةاللغةإلىالكريم

أستاذوهو(الآن)متقاعدوارسوبجامعةوالإِسلاميةالعربيةالدراساتلقسمرئيسًاكان
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الدكتورالأستاذتلميذهمنأخيرًاوصلنيوقد،والإِسلاميةالعربيةالدراساتفيمتمرس

نشرها.فورالمكتباتمناختفتالتيالزجمةهذهمننسخةدافتسكييالْوس

منالميلاديع!ثرالسابعالقرنمستثرقىإلىبولندافيالكريمبالقرآنالاهسَمامويعود

الغربيةالثقافةلادعاءاتمعارضًاعلميًااتجاهًاالاهتمامهذاواعتبروا،وسيليزيابوميرانيا

والعبريةالأراميةاللغاتاللاتينيةاللغةعلىعلاوةالمستثرقونهؤلاءودرس.بالتفوق

الذيالكريمبالقرآنيهتمواأنبالمستغربفليسلذا.الأخرىالشرقيةواللغاتوالعربية

ضروريًاكانالساميةاللغاتدراسةأنكما،الفصحىالعربيةللغةخالدًاأساسًايعتبر

الِإنجيل.فيلأبحاثهم

يلي:كماوهىِالترجماتمنالعديدوللبولنديين

:بولندافياللاتييةاللغةإلىالترجمات-أ

Interpretatio:بعنوانترجمةهيبولندافيالأولىاللاتينيةوالزجمة Alcorani cum

ScholissشلونزاكدومينيكبهاوقامDominik Slazakقواعدكتابأولمؤلفوهوسيليزيامن

ولم،رومافيالشرقياتكليةفيالعربيةدرسوقد.م1l'1`1عامرومافينشرالعربيةللغة

عامفيإلاالترجمةهذهتنشرولم،السادسالكسندرالبابامنمنعبقراراللاتينيةترجمتهتنشر

Wr.م

Ardrzeyأكولوتسأندريهباللاتينيةالثانيةبالترجمةقاموقد Acoluthusمنقسابنوهو

:عنوانتحتاللاتينيةترجمتهمنجزءًابرلينفىِام107عامفينشروقد،سييزيا

Al Coranica sive specimen Alcorani Quadrilinguis Arabici, Persici, Turcici, Latini

التركيةباللغاتترجمةعلىعلاوةالعربيالنصالمؤلفيسميهاكماالرباعيةالترجمةهذهوفي

واللاتينية.والفارسية

اللغاتقسم،الأكاديميالمعهدفيالرقيةالدراساتازدهرتحيثبوميرانياوفي

Ruttichروتيخبالترجمةوقام،الثالثةاللاتينيةالزجمةكانتGdanskجدانسكفيالثرقية

Jan"رايخمان"يانونحبرتتملميبدوماعلىولكنها،م1721عامفيتظهرأنالمقررمنوكان

Reychmarالبولندية.اللغةإكالكريمالقرآنمعانيترجمقدروتيخأن

:عنوانتحتاللانينيةأعمالهأحدخلالمنوذلكTournثورونفيام714عام
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-Orationesduae auspicales de machiavelisimo Muhammedis in excogitando et Prop

agando religienem suam.

يتوقعكلماالبولنديةإلىولسِ!اللاتينيةإلىيترجمولماذايتساءلقدالقارىءشدًانولا

الذينالقساوسةمنهماللاتينيةبالرَاجمقاممنأكثرأنوهوواضحوالشب.الِإنسان

إل!بالزجمةقاموافقدالدينيةاهتماماتهموبسبب،الِإنجليليةلدراساتهماللاتينيةيدرسون

اللغةفإنذلكعلىعلاوة،الناسلعامةوليسالكنسيةالدوائرفيوالدرسللإِطلاعاللاتينية

وكانت.باللاتينيةتنضرالعلميةالكتبوكانت،الوقتذلكفيالعلملغةكان!اللاتينية

الماضيالقرنفيإلابعضهايطبعولمتأثيرهامنخوفاالبابابأمرالتداولمنتمنعالتراجمهذه

فقط.

البولندية:باللغةالترجات-ب

سليمالتاتاريالمسلمترجمةهىالبولنديةباللغةالكريمالقرآنلمعافيكاملةترجمةأولولعل

Salimبوتشاتشكيتاراقميرزا Murza Tarak Buczackiفيام858عامفيذلكوكان

أخرجوقد،الأخطاءكثيرمنوبهاالنادرةالترجماتمنوتعتبرجزئينفيالترجمةوهذه،وارسو

AlexanderNow-نوفوليتسكيالكسندرويدعىوارسومنناشرام858عامفيالكتاب

olecki.

Janالمترجمابنوقامالأئمةأحدبمعاونةبهاقامالمترجمأننعرفالترجمةهذهمقدمةومن

ذكرعلىأتىكمااللغويةالناحيةمنالعربيوالأصلالترجمةهذهبينوقارنبالنشر)يحى(

)فاتحةالأولىالسورةوشرحالأخطاءمنالكثيرصححكما)كازيميرسكي(الفرنسيةالزجمة

فلاديسلاوكوشيورْكىيدعىشابمستشرقفأتمهاالزجمةإتمامقبلالمزجمتوفىوقد(الكتاب

Waldyslaw Koscinszk.

التيالعنايةكلمنبالرغم"أنهالماقدمةفيقائلًاالعملهذاصعوبةإلىالناشرأشاروقد

خدمةفيورغبتنانيتناحسنولعلبمقامهتليقصورةأحسنفيالعملهذالِإخراجبذلتها

.القارفء1(لدىلناشفيغاتكونالبولنديالأدب

العجالةهذهفيكناوإنالبولندقيللأدبجماليةإضافةبأنهقائلينالعملبهذاالنقادنوهوقد

بهذهكاملةترجمةأوللأنهاوذلك،بالبولنديةالأولىالترجمةهيالتاتاريسيمترجمةاعتبرناقد

.اا889عاموارسوفيطباعتهاأعيدتوقد،اللغة
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والآخرمجهولبعضهملمترجمينقصيرةلمختاراتكثيرةترجماتوتلاهاالترجمةهذهسبقوقد

.معروف

Kasperنيشتيسكيكاسبيرويذكر Niesieckiالمستثاريةمترجمأنعثرالسابعالقرنمن

Pioterستاركوفيتسكيبيوترويدعىالملكية Starkowieckiالقرآنلمعافيكاملةبزجمةقامقد

منتمكنهلمالمزجموفاةغيرانعشرالسابعالقرنفيذلكوكانالبولنديةاللغةإلىالكريم

ترجمته.نشر

اللاتيني:الحرفأوالعربببالحرفكانتسواءجزئيةترجمة-ج

JozefسوبوليفسكييوزفتأليفمنكتابWilnoفيلنوفيظهر Sobolewskiعام

Wyklad:وبعنوانام083 Wary Machometanskij czyli Islamskieyعن!الكشفأو

لمبادىءشرحةخلالمنكتببماالمؤلفثقةعدموتظهر!الإسلاميةأوالمحمديةالدعوة

بعضترجموقد،القرآنيالعربيالنصلمحتوىتامايكونيكادالذيجهلهبسببالِإسلام

النسخةهيعلمنالحدالكتابلهذاالموجودةالوحيدةوالنسخة.هذهمحاولتهخلالفيالسور

.WroclawفروتسلاففيOssolineum""الوطنيةمكتبةفيالمحفوظة

هذالمؤلفأناللهحميدمحمدالدكتورلأستاذنا"البيبلوجرافي"المكتبيالئتفيوجاء

.م1828عامPoznanبوزنانفيظهرتKoran"قرآن9بعنوانكاملةغيرترجمةالكتاب

ولا،الماضيالقرنفيوذلكنشطةاستشراقلحركةمركزًاكانتأ*فقدفيلنوه+اذكروعلى

Szymonشولافسكي!9ذكرمنبد Feliks Zulawskiالشرقيالمعهدفيالعبريةاللغةأستاذ

العربيالنصعلىعلاوةتشتملترجمةإصدارعلىعزمهلدرجةالعربيةباللغةدرايةلهوالذي

وتركية.وروسيةبولوروسيةبولنديةترجمة

الأكاديميةنشرتفقدالكريمبالقرآنالاهتمامعلىامثلةعدةلديناالعالميتينالحربينوبين

من53للسورةوشرح"ترجمةعنوانتحتالنجمسورة!53"للسورةترجمةللعلومالبولندية

Przekladالكريمالقرآن i objasnienie -53 ciej su + Koranuكوئستليئجيرداودوالمترجم

David KuenstlingerكراكوففيوذلكKrakow26علىتشتملالتيوالسورة.ام269عام

فيمتقدمةأخرىسورةترجمةنيةعلىكانأنهرغمقولهحسبصدفةالمترجماختارهاقدآية

الألمانية.باللغةملخصمعصفحة84فيوالترجمة.النزول
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Wersey((الكريمالقرآنمن"آياتبعنوانكتابالأنعليهاالحصولالنادرالأعمالومن

يوغوسلافيا.-صاييفوفيامAraعامومنشوربالبولنديةوهوZلا+،53"

البولنديةالجمهوريةمفيَمعانيهابترجمةقامالحكيمالذكرمنمختاراتعنعبارةوالكتاب

Jakobشينكيفتشيعقوبالشيخ Szynkiewiczالأساسيةالمبادىءالمقدمةفيالمعرجمويشرح

النصأماممكتوبةوالزجمة،سورة74منمختارةوالآياتالكريمالقرآنوتعريفللإسلام

"الحياةتسمىدوريةمجلةفيالبولنديةباللغةالآياتهذهترجمةنثرتوقد.لهاالعربي

Zycieأالتتارية TatarskieيلنوفيتصدروالتيWilnoالجمهوريةفيالتاريةالثقافةهيئة

البولندية.

لمجهولالأوكالمجموعة،الكريمالقرآنآياتمنمختارتينلمجموعتينترجمةذكرجاءكما

قاممختاراتترجمةبهامخطوطةصورةفيوالثانية،صفحة801فيالفرنسيةباللغةمقدمةمع

.ام569عامجزيرسكيفيسلادإسماعيلبها

السابعالقرنمنمخطوطةصورةفيالعربيبالحرفالمكتوبةبالبولنديةلمجهولترجمةوهناك

A.موخلينسكي.أذكرهاأوردعشر Muchlinskiروسيا"فيودولتهمالتتار"أصلعندراسةفي

.-8االآياتطهسورةلمعافيترجمةمننماذجمع-6263الصفحاتفي

القرنمنذاستعملتوالتيالعربيبالحرفالمكتوبةبالبولنديةلمجهولأخرىوترجمة

عامالقاهرةفىيصدرهاكانوالتيبولونياأفي"الإِسلاممجلةفيون!ثرتالميلادىِعشرالسادس

.12-11صفحات،الحمويسيدومحمدوروفوفسكيعلي،ام369

البولندية:اللغةتفاسير-د

إلىعدةلتفاسيرترجماتهناككانتبلالكريمالقرآنمعانيعلىالترصأمريقصرولم

القرآنيالنصتحتمكتوبوالتفسيرالعربيبالحرفومكتوبةوالبلوروسيةالبولنديةاللغات

بسطر.سطرًا

الجمهوريةمفتيلدىمحفوظوهو،م0918عامإكيعودالمعروفةالتفاسيرهذهوأحد

عامLachowiczeلاخوفيتشإلىيرجعآخرتفسيرهناكأنكمافيلنوفيالبولندية

3lAt?.
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Janبولوريزيشكىيانأعماللأحدمقدمةفيتفاسيرثلاثةذكرجاءكما Polorzycki

Antoniأنتونوفيتش.مأ.و Antonowiczمكتوبالبلوروسيوالنصام896عامفيلنوفي

العربب.بالحرف

الآخرانأللاوالتفسيرانفيلنوه+افيالجامعةمكتبةفيمحفوظام788عاممنذالأولالتفسير

.ليننجرادجامعةمكتبةفيوموجودانعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالئامنالقرنمن

والجزئيةالكاملةالترجماتمنعظيمًاتراثًاتركواقدبولندافِىالمسلمينأنيبدوماوعلى

البولنديةوباللغات.اللاتينيوبالحرفالعربيبالحرفوالمنشورةالمخطوطةوالتفاسير

لتراجمالتاريخهذاصاحبكونوباتسكيماتثيأنمنذلكعلىأدلوليس،البلوروسية

تعودبالبولنديةلترجمةمخطوطةعلىام619عامعثرقدالبولنديةباللغةالكريمالقرآنمعاني

Josefكوريتسكييوسفالِإمامال!رجمةبهذهقاموقد،ام009عامإلى Koryckiمن

.Krusznianyكروشيناني

لمعانيترجمةولهروسيافيعاشبولنديأصلمنمستشرقذكرالمقالةهذهفيننسىولا

الأمة)أنظرذكرهشقوالذيامجنازكراتشكوفسكىِبهواعنيالروسيةباللغةالكريمالقرآن

.اهـ(204القعدةذوالثانيةالسنة22عدد

-اهل!كازيمرسكيبهاقامالفرنسيةاللغةإلىالكريمالقرآنلمعانيأخرىترجمةهناكانكما

ciech Kazmirkiام084عامالفرنسيةترجمتهنشروارسومنبولنديمستشرقوهو.

الكاملةالصورةأنإلاثرائهمنالرغمعلىالبولنديةاللغةإلىالترجماتتاريخأنتجدسبقومما

إلىومحفوظةمخطوطةصورةفيوتبقىتنشرلاكانتالأعمالفأغلببعدتتثحكللمالتاريخلهذا

والتيالقلقةالمسلمينوأحوالوحديثًاقديمًاالسياسيةبولنداظروفأنويبدو.تكتشفان

زوايافيإهمالهاإلىأوالمخطوطاتهذهضياعأوإخفاءفيإماساهمتقدوجزرمدبينهي

مايومفيتسمحالظروفولعل،بولنداأنحاءفيالمخمَلفةالمؤسساتمكتباتفيالنسيان

تفاسيرمنتراثهمعلىوخارجهابولندافيالمسلمونويتعرفأوفىصورةفيالتاريخهذالكشف

الأبد.إلىوتضيعأيدينابينمنتتفلتلاأنيجبقرآنية

الدراساتمعهد،وارسوجامعةمندانتسكييانوسالدكتورالأستاذاشكرأنوأحب

العربيةإلىالبولنديةمنوالبلدانالأشخاصأسماءونطقكتابةطريقةصححالذيالشرقية

القيمة.ملاحظاتهعلىأشكرهكما
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وارسوبجامعةالشرقيةالدراسات!د!نبيلافسكيجوزيفالأستاذترجمةوتعتبر

وقد،البولنديةاللغةفيطهرعملآخرهيام869عاموارسوفيوالصادرة""قرآنبعنوان

قليلةساعاتفيالمكتب!اتأرففعلىمناختفتنسخةألفمائةالترجمةهذهمنطبعت

مندانتسكييانوسالدكتورالأستاذتدخللولانسخةعلىالحصولاستحالةهناكوكانت

آنفا.ذكرتكمانفاذهاقبلنسختيحجزمنهكريمةبلفتةوالذيوارسوجامعة

مقالعنعبارةصفحة39علىويحتويالمتوسطةالقطعمنصفحة729فيوالترجمة

صذاالاسلاميةالتاريخيةالحوادثلسردخصصتالأخيرةالأربعالصفحاتأنكما،تاريخي

ترجمةوالترجة.وبواتييهتورمعركةحتىوالسلامالصلاأفضلعليهالرسولولادةمنزمنيًا

والفرنسيةالإِنجليزيهَبالترجماتالمؤلفاستعانوقد،العربيالنصعلىتشتملولاحرفية

استعانكما،وباريتومونتيهوبلاشيروماسونوبلوأسدأربرىكزجماتوذلكوالألمايخة

.والطبريكثيروابنكاليضاويعربيةبتفاسير

.سورةلكلمختصرةشروحًافيهيقدمأخيرًاجزءًاأفردالكاتبأنكما

هوامش:

.م5891وارسو،الثرقيةالدراساتمعهد،بولندافيالإِسلاميةالآثار،ريخمانجان-ا

.ام689بيروت،للنشرالنهاردار،الرقيةأوروبا،بولندا،النصرأبوالكريمعبد-2

الِإسلاميةالبلدان،الِإسلاميةسعودبنمحمدالِإمامجامعة،الأولالجغرافيالمؤتمر3-

.ام979الرياض،الاجتماعيةالعلومكلية،المعاصرالعالمفيالمسلمةوالأقليات

.ام589فبراير،57السنة،5ج،الأزهرمجلة-4

اهـ،355الأولربغ،الثالثالجزء،السابعالمجلد،القاهرة،الأزهرمجلة5-

flgrl.

اهـ،355شانيربع،الرابعالجزء،السابعالمجلد،القاهرة،الأزهرمجلة6-

.ام369

اهـ،355الأولىجمادى،الخامسالجزء،السابعالمجلد،القاهرة،الأزهرمجلة-7

.ام369

اهـ،355الآخرةجمادى،السادسالجزء،السابعالمجلد،القاهرة،الأزهرمجلة-8

.ام939

هـ.ا454شعبان،الثامنالعدد،الإِسلاميالعالمرابطة-9
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والبلغارية:التشيكوسلوفحيةاللغةإلىالكريمالقرآنمعانيترجمةتاريخمن-6

التشيكيةاللغةتراجمأ-

علىوذلك،ام189عامالحاليةالدوليةبحدودهاتكونتأوروبيةدولةتشيكوسلوفاكيا

التشيكيالشعبهماسلافيينشعبينتضموهي،الهنغاريةالنمساويةالإِمبراطوريةأنقاض

واللغتان،براغوالعاصمة(7691)تعدادمليون9041السكانتعدادويبلغ،والسلوفاك

مجموعمن5%تبلغأقلياتتوجدكما.السلوفاكيةواللغةالتشيكيةاللغةهماالمحرسميتان

التشيكمنوالسكان،وأوكرانيةوبولنديةومجريةألمانيةأصولمنالأقلياتوهذه،السكان

فيالمسلمينعددويبلغ03%فيكوّنونالسلوفاكأما،السكانمن%65يكونون

.(ام719)تعدادنسمة0002حواليتشيكوسلوفاكيا

العاصمةيقتحمواأنكادواالنمساويةالامبراطوريةعاصمةفييناالأتراكحاصروعندما

سبقتاللَهمثئهَأنلولاليلأالمدينةليداهمواالأسوارتحتنفقبحفرحصارهاطالأنبعد

فيينا.يفتحأندونالتركيالجيشوتراجع

الدينهذاعلىللتعرفوالدارسينالعلماءاهتماموأئار.الزلزالفعلالحصارلهذاكانوقد

علىللتعرفوالاستشراقالثرقيةالدراساتوبدأت.فتحوهبلدكلإلىالأتراكيحملهالذي

تسمىالتيالبلادوكانت.يسمونهكانواكماالكريمالقرآنأي(التركيالقانون9كتاب

معالبلادهذهمنالدارسونواهتم.الهابسبورجملوكأملاكضمنتقعالآنتشيكوسلوفاكيا

عشر.الثامنالقرنفيفيينافيالشرقيةالدراساتمعهدوافتمَحالشرقيةبالدراساتعْيىهم

عشر،الخاص!القرنمنذالبوهيميالأدبفيالاستشراقدراساتعلىالعثورويمكن

Oriantalniالشرقياتمعهدفتأسسالأولىالعظمىالحرببعدالدراساتبهذهالاهتماموزاد

Ustovام529عامالتشيكيةالعلوملأكاديميةالتابع.

قدالكريمالقرآنلمعافيالتشيكيةباللغةترجمةأولأنالتشيكيةالمعارفدائرةفيجاءوقد

ValavBudovecبودفيكفاكلافلمؤلفهAntialkoranأو"القرآن"رفضبعنوانكتابفيجاءت

فيالنمساويةبالسفارةملحقًايعملوكان،النبلاءمنوهو،1621(-)1001دا!704،2

ثورةفيلاشتراكه،ام621عامواعدم،بروتستانتياوزعيمًادينيًاومؤلفًاكاتبًاوكاناستانبول

علىتطاولواالذينالأوروبيينمنسبقوهمنآثاريقتفيهذافيوهو،ام062-1618عام

منوغيرهاوالإِنجليزيةوالفرنسيةلألمانيةواوالِإيطاليةاللاتينيةالرفضبترجماتاللهكتاب
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بهيؤمنالذيالكتابهذاترجمةهوالحقبةهذهفيالكئابهموكان،الأوروبيةاللغات

براغفيطبعوقد،اللهعلىوالكذبوالإِساءةالعنيفوالجدلللتهجم(المسلمون)أيالأتراك

.ام461

Ignacلأفيسلياجنازالقسنشرالقرنهذااوائلوفي Veselترجمة،مورافيامنوهو

الرَجماتعلىالعملهذافيواعتمد،الكريمللقرآنالمعاديةالدينيةوأحاسيسهآراءهعكست

العملهذايكونوبذلكللِإسلامالعدائيالمعيننفسمنصدرتوالتيالأخرىالأوروبية

عامبرنوفيوطبعتجزئينفيتقعوهي،ترجمتهفيالنقلوامانةالعلميحيادهفقدقد

.ام459عامبراغفيطباعتهاواعيدت،ام129

عنكاملهَترجمةوهي.مه.!.!اك!لألاانيكلر..أللأستاذترجمةظهرتام349عاموفي

قبلعديدةسنواتالمترجمأمضىحيثعلميهأكاديميةترجمةأولاعتبارهاويمكن،العربية

الأجيالفهمعلىعسرةبلغةالمكتوبةالترجماتمنوتعتبرإعدادهافيالأولىالعظمىالحرب

تمهيدعلىتحتويوالترجمة،العربيةباللغهَالكتابلفاتحةصورةالترجمةوتتصدر.الحاضرة

،351-327صمنوهوامقشروحثم،صفحة326فيوتقعالترجمةثم،ومقدمة

وقام،الأمريكيةالكلياتمنعددفيوالعربيةاللاتييةللغاتأستاذًاكاننيكلوالدكتور

طباعةاعيدتوقد،م3491اكتوبرفيمأ+همةليهه5+91لأكادولينسكيجاروميرالترجمةبطبع

ولقوم،الآنالنادرةالترجماتمنوتعتبرالوجودقليلةوهي،ام389عامالترجمةهذه

لطبعها.اشعدادًاحديئةبلغةالترجمةصياغةبإعادةتشيكيمسلموهوشلهاوىالبروفسور

وحداثةاسلوكالجزالةالقراءإعجابأثارتجديدةترجمةظهرتام719عامخريففي

.Drهربكإيفانللدكتوروهيالترجمةفيمحسوسينوجرسوزنمعلغتها Ivan Hrbekوهي

بجامعةالاستشراقمعهدفيويعملهربكأحمدسابفايسمىكانوالمؤلف.أالقرآن9بعنوان

.براغ

بالترتيبيلتزملمالمؤلفانعليهايؤخذوللأسف،شةعثرينجهدنتيجةالترجمةوهذه

الفاتحةسورةمعافيترجمةوضعأنهعدافيما،النزولترتيبحسبرتبهابل،المعروفالقرآني

Richaradبلرتشاردبزجمةذلكفيمقتديًاالترجمةآخرفيالمعوذتينمعانيوترجمةالزجمةأولفي

الإِنجيلي.بالأسلوبترجمتهفيمتأثرًاكانأنهكما.الإنجليزيةاهـ!ا

حالةمنهاموضوعاتعدةعلىتحتويصفحة501فيتقعمقدمةالترجمةصاحبوقد

والصفحاتوأقوالهجم!دالرسولحياةعنا2-9والصفحاتالِإسلامقبلالجاهليةفيالعرب
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()المقطعاتالسوربعضأوائليخاالحروفوعن،وأسمائهبالقرآنالتعريفعن22-45

منعثمانموقفعن64-54والصفحات،ولغتهالقرآنأسلوبعن63-36والصفحات

والمعاملاتوالغيباتوالوحيللقرآنالعقائديالمحتوىيناقشالأخيروالجز،القراءاختلاف

تهيأوقدالقرآنيةالترجمةقراءةالقارىءيبدأويهذاالموضوعاتمنوغيرهاالشخصيةوالأحوال

صفحة01Vحواليتكونالتيبهوامشهاغنيةالترجمةفإنالمقدمةعلىوعلاوة.للموضوعذهنه

معانيشرحعلىاحتوتأنهاكما،النزولومكانوقتإلىتشيروالهوامشالدقيقبالخط

منوليسجميرومحمدسيدناعندمنالكريمالقرآنأنمنهايفهموتعليقاته.الصعبةالكلمات

وتعالى.سبحانهاللَهعند

يقحمأوالمعنىيضيعأندونوالقافبةالوزنمنشيئًالَرجمتهيعطيأنالمؤلفحاولوقد

منبترجماتواستعانالِإنجيليبالأسلوبمتأثرًاكانولكنهوالسياقالوزنيفرضهاقلقةكلمات

ونيكلك!كا؟تأة3أك!750وكراتشكوفسكيح!ا!93م9وبلاشيرBellوبلBausaniبوزانيمثلسبقوه

وغيرهم.Veselلأاك!لأ*وفيسلي

فينظصتالأخيرةالسنواتو!ا،تشيكوسلوفاكيافيشديدًااهتمامًاالعملهذالاقىوقد

علىالمزددينعلتتلىكانت،هربك.دترجمةمنمأخوذةتلاواتالقديمةالكناضإحدى

الكنيسة.هذه

يومين،خلالفيالنسخجمغبيعت،ام729عامصيففيالزجمةهذهظهوروعند

مقدمةمنالأولالجزءترجموأنلهسبقفقدالترجمةعملياتفيطويلباعهربكوللدكتور

لطهالكروانودعاء،طفيللابنيقظانبنوحي،بطوطةابنورحلات،خلدونابن

للمؤلفأنكما،التشيكيةإلىبترجمهاقامالتيالأخرىالتاريخيةالدراساتمنوكثير،حسين

البروفيسورمعبالاشتراكوألفهام679عامثر-س!الرسولسيرةعنالتشيكيةباللغةكتابًا

Karlبيتراتشيككارل Petracekأيضًا.البولنديةلىاٍالكتابهذاترجموقد

بخلوطقرآنيةلكتاباتصوروأربعة،صوفياأيامسجدلقبةصورةعلىتحتويوالطبعة

فيوهوامشهاومقدمتهاوالترجمة،الِإخلاصلسورةحديثةولوحةوالكوفيالديوانيمنهامختلفة

تجيدًاومجلدة،نسخةألف02منهاوطبع،اسم0159-5012حجممنصفحة008

Odeonبراغأوديونشركةوالناشرالمذهببالخطا!Koranكلمةعليهنقشفاخرًا Praha.
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البلغارية:اللغةتراجم-ب

والعاصمة،نسمةمليون808سكانهاعددويبلغالشرقيةأوروبادول)حدىهيبلغاريا

و9%بلغارمنهم88%والسكانCyrillicالكيريليكبالحرفوتكتب،البلغاريةولغتهاصوفيا

بالقبائلواختلطتالأسيوسالبلغارقبائلدخلتوقد،وغيىهمويهودكجر%2والباقيأتراك

منتقربلمدةبلغارياتركيااحتلتوقد.الحاليالبلغاريالشعببذلكوتكونالسلافية

واستقرالفتحواستكملم1372عامصوفياالعاصمةمرادالسلطاندخلفقد،سنة005

الروسيةالجيوشهجمتحيثام885عامحتىالعثمافيالحكمتحتوبمتم11"11عام

حربيننتاثجهيالحاليةوالحدود،الاستقلالبلغاريامغعلىالأتراكوأجبرتوالرومانية

مقدونيا.البلغاراحتلحيثام139-12عامبلقانيتين

عامالألمانصففيالحربودخلت،بلغاريافيالألمانيالنفوذإتسعام029عامومنذ

الث!يوعيالحزبوأمسكام449عامالسوفيتيةالجيوشدهمتهاماصعانولكن،ام419

وارسو.حلففيعضووبلغاريا،ام469عامالملكيةوسقطتبالسلطة

الأقليةمكونينالأتراكمنآخرعددمعهموأقامالبلغارمنعددالإِسلاماعتنقوقد

وتتاريتركيأصلإلىينتمونمسلممليونيبحواليتقدروالتيحالئاالموجودةالإسلامية

.السكانعددخسيقاربمااي،وغجري)بوماك(وبلغاري

عددوبلغ،الدولةهذهمنالِإسلامتصفيةمنهالغرضشديداضطهادمنيعانونوهم

وتحولهاالمساجدعلىتستوليالسلطاتأنإلامسجد0012عنيزيدمابلغاريافيالمساجد

علىالدينيالتعليميحرمونوهم.مسجذاكانالذيصوفياكمتحفأخرىلاستعمالات

وإجبارالإِسلاميةأسمائهموتغيير،قسزاتنصيرهموحاولوا،الحجمنويمنعونهمالمسلمين

والتسلط.العسفطرقمنذلكوغيرالسفورعلىالنساء

قرآنهعنالمسلمفصلوسائلإحدىاللغةهذهإلىالكريمالقرآنمعانيترجماتوتعتبر

عنهبديلأوإعطائهمالمسلمينأيديعنالكريمالقرآنإبعادبهايحاولون،دينهأصولوعن

قدالرغبةأننجدلذلك.المسيحيةمنتقربهمأخرىلكتبمقدمةليكونيفهمونهابلغة

عنالمسلمونبهايستغنىالبلغاريةباللغةللقرآنترجمةلإِيجادوالبلغارالمشحينبينلثأت

.ول.!هوبه"ماكس"ارنستوهرالألمانالمثرينبأحدذلكفيواستعانوا.الكريمالقرآن

كلوبذل،العملهذالِإنجازيمكنماكلوفعلام229عامبلغارياوصلالذي!هههول

بالبلغاريةللمسلمينمسيحيةمراجعخلقوإلى،عييدًكماالمسغإلىالمسلمينلجذبجهد
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والإنجيلوالإسلامالمسيحيةبينيقربكتابإلىقائمةزالتماالحاجة)إنقولهوحسب

.!بيضالخلافاتوينهي،والقرآن

منشديدبحماسعملهوقوبل،الناسإلىالبلغاريةباللغةترجمةتقديمفيهوبهونجح

قامقدالبلغاريةباللغةالكريمالقرآنلمعانيترجمةأولتكونوبذلك،والكنيسةالمسيحيين

.ام359ىامونشرتالكنيسةمنبامرمبشربها

بهاجاءلماالمقتطفاتبعضالقارىءأيهاوإليكالعمللهذاحينهفيالصحفهللتوقد

.تعليقاتمن

ليجعلأهوبه!الألمانيبهاقامفقد.نفيأصدقألاوأكادبلغاريةترجمةالآنأمامي9

حدودناقربمسلمبلغاريألف006وبينبيتاالتباعدبعدممكنًاأمرًاالبلغاربينالتقارب

بينللقرآنترجمةنشرواالذينالعربمننتعلملمحتىونحن.وتركياوألبانيااليونانمع

وننتظرلخدمتههولهالسدنشكرفنحنلذا،سنةعشرينمنذالبوسنةمسلميمنمواطنيهم

المسلميتركأنفهوهنابالتقاربالمقصودهوماطبغاومفهوماكثرألتقارباخرىبلغاريةكتبًا

عندهم.التقاربهووهذاالنصرانيةويدخلدينه

.()البقرة:012الآية!ملتهمتتبعحتىالنصارىولااليهودعنكترضى)ولن

المسيحبعدكتبهوالذي-بيًئِلمحمدالدينيالكتاب-القرآنعلحصلنا"أخيرًاآخرتعليق

يجب.الِإنجيلمنالقرآناستعارهمامقداريعرفونالذينالمسيحيينمنوقلةسنة006ب

.!البشريجهدنافينستعملهأنليمكنناجيدًاالقرآننعرفأن

منالريفسكانوخصوضاالمسلمينلمواطنيناالممكنمنأصبحالبلغاريةالترجمةإوبهذه

إنتهى..!المسيحيةالمؤلفاتعلىيتعودونوتدريجئاالبلغاريالكتابعلىيتعودواأنالبوماك

النصلتركتمهيدًاالمسلمينتعجيمبهاقصدهوبهماكسأرنستترجمةأننرىسبقمما

الكريم.للقرآنالعربي

من،الإِنجليزيةمن،الألمانيةمنترجمةهيهذههوبهترجمةأنالأمرفيوالعجيب

المترجمينمنبعددهذهالطويلةالزجمةرحلةفيهوبهاستعانوقد،العربيةمن،اللاتينية

ستيفانوستيفانTomovتوموفمنهم،فالبلغاريةفالألمانبةالإنجليزيةعنلهلينقلوا

-Stefanياسكوليف Stefan YaSkulevبوبوفسيمونباستعانالألمانيةوللغةSimon Popov

عامروستشوكفيونشرتهينينجلماكسومقدمة.لهوبهافتتاحيةمعصفحة536فيوالترجمة
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.المنصرونلهاأرادماالمسلمينمنتلقولمميتةالضرارالترجمةهذهولدتوقد.ام039

منتمكنتوقد،الكيريليكبالخطومكتوبةالمتاحففيإلاتوجدلاالآنمفقودةنسخةوهي

اللاتينيةماراتثيترجمةعنأصلهافيتعودنسخةوهيمنهامصورةكاملةنسخةعلىالحصول

توموفثم،الألمانيةإلىبوبوفنقلهاثم.الِإنجليزيةترجمتهفيسالجورجعليهااعتمدوالتي

الرحلةهذهبعدالقرآنيالمعنىمنبقيمايتصورأنالكرلِموللقارىء،البلغاريةإكوسشفان

والمنصرين.الرهبانأيديفيالطويلة

ترجمةوهي،ليتزانيكولابهاقامجزئيةولكنهاسابقةمحاولةالبلغاريةاللغةفيهناكانكما

لجورجالإِنجليزيةعنأيضاالبلغاريةإلىمترجمةصفحة48فيالكريمالقرآنمنأجزاءلأربعة

.ام209عامفليوبوليسفيونشرتسال

هوامثر:

الرياضر-الأولىالجغرافيالمؤتمر-المعاصرالعالمفيالمسلمةوالأقلياتالإِسلاميةالبلدان-9

979O.

الكريمالاقرآنمعافبلزجماتالعالميةالبيبليوشسافيا-أوغلوإحساتالدينأكمل.د.أ-01

.ا8691استانبول،

.09911قطر!جةالد،المعايرجيحسن.د6الكريمللاقرآنعالميةهيئةنحر-11

7891.1,- Studies in Islam, Vol. XV no.3 July

7291.2.- Ivan Hrbek. Koran

73913,- The Koran in Slavonic, The New York public Library

24.- The Moslem world, Vol. XXIII April,,3391 no

35.- Reader's Digest Library of Modern knowledge, Vol

08916,- Mhammad Hamidullah, Le Saint Coran. Beirut

003917,- Tomov, Stefan, Stefan Ya Skulev, Koraniti, Rustchuk

2091.8 -Litza, Nikola,.K Koraniti iii "Korani- Kerim", philippopolis
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الكردية:اللغةإلىالكريمالقرآنتفسيرتاريخمن-6

مقدمة:

السابعالقرنفيالإسلامدخل،مجيدحافلتاريخلهعريقمسلمشعبالأكراد

هذاانجب.الأيوببالدينصلاحبقيادةالصليبيينمحاربةفيهائَادورًاوادى،الميلادي

فيمنهمالكثيرتراجمعلىيتعرفأنللدارسويمكن،والأئمةالعلماءمنالكثيرالشعب

والكامل،خلكانابنووفيات،الزركليوأعلام،الأسنويوطبقات،السبكيطبقات

لعمرالمؤلفينومعجم،البابانباشالإِساعيلالعرفانوهداية،الظنونوكشف،الأثيرلابن

عبدالثغكتابفيالأكرادمنلعلماءترجمةخمسمائةاعدأنأمكنيوقد،وغيرهاكحالةرضا

."العلمخدمةفياعلماؤنابعنوانالمدرسالكريم

بناحمد،الأثيربابنالمعروفمحمدبنمحمد،كرديةاصولولهمالمعروفينالأعلامومن

وإبراهيم،بايثاتيمورأحمد،المعروفالشاعرشوقيأحمد،خلكانبنإبراهيمبنمحمد

الكريمللقرآنتفسيرولهالحيدريفصيحوإبراهيم،العديدةالمؤلفاتصاحبالكوراني

.كثيرونوغيرهمأالقرآنتفسيرفيالبيانأفصبح:بعنوان

منوقلةإيرانفيالشيعةبعضمنهمأنكما،الشافعيالمذهبيتبعونالمسلمونوالأكراد

روسيا.فياليزيديين

العراقوشماليإيرانشماليعبرفرنسامساحةتساويالأرضمنمساحةعلىينتشرونوهم

وسورية.وروسياوتركيا

عشرخمسةبحواليتقديرهيمكنأنهإلاالمراسالشديدالشعبهذاتعدادتحديدويصعب

هذهوكل،مليوئاعشرثمانيةإلىالعددترفعتقديراتوهناك،الشديدالتحفظمعمليوئا

المختلفة.السياسيةبالعواملتتأثرالتقديرات

حواليسوريافيالأكرادفنسبة،يقطنهاالتيالبلادسكانلأعدادبالنسبةتفديرهويمكن

وفي،24%حواليتركياوفي،25%حواليالعراقوفمي،%ا5حواليإيرانوفي،%ا"ا

ويعيش،السوفييتيالاتحادفيينتشرونكرديألف035حوالييوجدكما،ا%حواليلبنان

فيآسياوسطفييعيشوالباقيالسوفييتالأكرادربعحواليوجورجياوأرمينياالقوقازفي

اليزيديينمنالسوفييتالأكرادمن%ا"واوزبكستانوكازاكستانأذربيجانجمهوريات

الشيعة.أوالسنةمنالعظمىوالأغلبية
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الأجناسوباقيوأتراكوفرسعربمناخوانهممعالتاريخمدىعلىالأكرادعاشوقد

يقودهعندماالمصرييشعرلاالظلالالوارفةالإِسلاميةالدوحةظلفيالأخرىالإسلامية

الأخوةهذهوبروحاللهسبيلفيمجاهدمسلمبلكردييحكمهالذيبأنالدينصلاح

اللهعندأكرمكم)إنبلوجنسجنسبينتفرقلاالِإسلاميةالأمةعاشتالِإسلامية

.!أتقلام

علىوُزعتمختلفةدولإلىالإسلاميةالأمةأوصالوتمزقتالعثمانيةالخلافةسقطتحضى

دولضفيموزعينأصبحواوقدأنفسهمالأكرادفوجدصيةمعاهداتفيالمستعموين

المختلفةالقوميةالثغراتمستغلًاالمسلمينليفتتالقوميةالتياراتالاستعماروغذى،مختلفة

الظاهرلأهدافهخدمةبعضرقاببعضهمليضربللمسلمينمحركًايشاءكيفمابأوراقهايلعب

والخفي.منها

الِإسلاميةالدولهذهعبرولانتشارهمالأكراديسكنهاالتيللبلادالمتوسطالموقعكانوقد

تريدفروسياالكبرىالدولمنللطامعينهدفاالبلادهذهجعلتالتيالأسبابمنالمتعددة

حديدسكةخطمدتريدوألمانيا،وكركوكالموصلفيالبترولرائحةاشتمتوبريطانياالتوسع

المتضاربةالمصالحناديفيالاشتراكفيوسعًاتدخرالموأمريكاوفرنسا،البصرةإلىبرلينمن

المنطقة.في

علىالتجسسفيالجميعوأخذالأكرادودلخطبالحلبةفييتصارعونالجميعوأخذ

بلادعلىوفدوقد.وعلومهوآدابهومعتقداتهوتقاليدهعاداتهعلىيتعرفونالكرديالمجتمع

والقناصلوالمراقبينوالرحالةالمستشرقينمنالكثيروبعدهالعثمانيالحكمإبانالأكراد

الدولهذهلدىتجمعأن،هذاحصيلةوكان.السياسيينوالضباطالتبشيرلةوالجمعيات

بلادعنوالعسكريةالديبلوماسيةوالتقاريروالأبحاثوالياناتالمعلوماتمنهائلةثروة

لندنإلىيتوجهأنالكرديالتاريخفيباحثأودارسلأياللازممنأصبححتىالأكراد

حاولأنالكرديةللغةالوافدينهؤلاءبعضاتقانمنكانوقد،دراستهلاستيفاءوليننجراد

الكريم.القرآنآياتمنالمختاراتبعضيزجمأنإنجليزيضابط

المتردية.والاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعبسببالكرديةالقوميةالحركاتفيالمدوبارتفاع

الدولمنوبتشجيعوالِإسلاميةالعربيةالبلادفيالعربيةالقوميةالحركاتفيالمدوبارتفاع

فيتعيشكانتالتيالبلادوأصبحتالشعوبلتناحرجاهزًاالميداناصبحالمختلفةالطامعة

إلاقوةولاحولفلامتناحرةوقومياتشعولًاأصبحت،الوارفةالِإسلامظلالتحتسلام

بالثه.
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أما.الأمةهذهتسعكبيرةقلوبإلىيحتاجإنماكبيىةإسلاميةأمةإلىبالانت!اءالشعورإن

ومعرفة.ئقافةالأقلوالعقولإيمانًاالأقلالقلوبتناسبفهيالضيقةالقوميات

الكثيرأنجبوالذيمناطقهمنكئيرفيالعربيةيتقنالذيالكرديالشعبأصبحويهذا

إذا،المؤلفاتالكثيرمنبالكثيرالِإسلاميةالمكتبةأثرواالذينالأجلاءوالمفسرينالعلماءمن

الكردية.باللغةالكريمالقرآنلتفاسيرترجماتإلىهذا!رنافييحتاجالعريقالشعببهذا

المجموعةإلىتنتميلغةهيللغاتالجديدةوالتقسيماتالدراساتحسبالكرديةواللغة

القديمة.وأوربيةالهندمنالمنحدرة"الهندوإيرانية"

لهجات،إيرانية،هندية:مجموعاتثلاثإكالهندوإيرانيةالمجموعةتقسيمويمكن

ودردية.قزوشية

الإِيرانية.المجموعةأفراداحدهيالكرديةواللغة

الايرانيةالمجموعة

فيستىلاسوغديبلوشييكردبشتورسيفا

فرعية:كثيرةلهجاترئيسةلهجةولكلرئيسةلهجاتأربعوللكردية

الشمدينانية،البوتانية،الهكارية،البايزيديةهيولهجاتها:الثطليةالكرمانجيةأ-

العربية.اللهجة،البهدينانية

السليمانية،،الأردلانية،السورانية،الموكريةهيولهجاتها:الوسطىالكرمانجية-ب

الكرميانية.

الماسانية،،البخيارية،الأصليةاللريةهيولهجاتها:الجنوبيةالكرمانجية-ج

الكوهكلورية.

الزازائية.،البلاجلانية،الهورامانية،الأصليةالكورانيةهيولهجاتها:الكورالْية-د

اللغةقسمفقدVoegelinفوجلينفيجاءكما،م1491عامBaconبيكونتقسيمأما

وزازائية.كرمانجيةإلىالكردية
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الشرقية:أوالجنوبيةالكرديةعلىتشتملالكرممانجية-أ

سوركي،،سليمانية،ريوانديز،بيزدار،موكري،بنجريد،أربيل:لهجاتومنها

.زوسناو،ورماوا

الغربية:أوالشماليةالكرديةعلىتشتملزرائية-ب

.دو،شيخان،زاخو،جولى،براوري،أمادية،اكرية:لهجاتومنها

التيالمث!قةمدىلأبينوالفرعيةمنهاالرئيسةالسابقةاللهجاتأسماءسردتعمدتوقد

إسلاميشعبإلىالكريماللهكتابمعانيوتبيغلتفاسيرالترجمةحقلفيالعاملينتواجه

.الأخرىالِإسلاميةالشعوبعنفضلاًواحد

يجتمعالتياللغةهيالكريمالقرآنلغةالفصحىالعربيةاللغةأننجدالمنطلقهذاومن

الِإسلامي.العالمجنباتتضيءأنيجبوالتيالمسلمونعليها

تكتبالسوفييتيالاتحادففي،الأحرفمنأنواعبثلاثةحاليًاتكتبالكرديةواللغة

بالحرفتكتبو)يرانالعراقوفي،اللاتينيبالحرفتكتبتركياوفيالكيريليكبالحرف

الجيمتحتنقاطثلاثةمثلاللغةاصواتلتناسبالحروفعلىعلاماتبعضمعالعربي

ذلك.وغيرالواوحرفعلى7رقميشبهوماوالباء

الأولى:الزجمة

يأ"سليمانيوتنى"بيشكهجريدةفينشرت،الكريمالقرآنآياتبعضلمعانيترجمةوهي

E."سون"للميجروالترجمة25العدد،السليمانيةالتقدمجريدة .B soapكتابصاحب

26911291,To Mesoptamia and Kurdistan in disguise London.

عاشوقدمتنكر""رحلة:عنوانتحتنوريالدينبهاءالعربيةإلىالكتابترجموقد

وحقيقةالِإنجليزيةالنفطشركةفيكموظفام709-5691كرمنثاهفيسنةلمدة)سون!

كتبوقد.العرببينلورنسدوريشبهالأكرادبيندورًالعبسياسثاضابطًاكانأنهعمله

ترجمة"وكردستانالكردتاريخخلاصة9كتابهفيالكرديالمؤرخزكىأمينعمدالأستاذعنه

الجزءالأولالمجلدالكرديالنصوفي325.:صام369،القاهرة،عوفيعلىمحمد

منبهاأعلمإنهبل،أبنائهاكأحدالكرديةاللغةيعرفالفاضلهذا9قال192:صالثاني

أنهنذكرالكرديةاللغةمنسون"9تمكنمدىعلىوكمثال.أنفسهمالكردعلماءمنكثير

8-V%-http://www.al-maktabeh.com



يعجزأمروهو،مفهومةواضحةترجمةالكريمالقرآنآياتمنعددًاالكرديةاللغةإلىترجم

أكتوبر14في25العدد،سليمافيوتنيبيشكةجريدةفيترجمتهنشروقد،الكثيرونعنه

،أم029)أبريل(نيسانأواخرفيياملكيباشامصطفىالجريدةهذهأصدروقد،أم529

تحريرفيشخصإًواشتركآنذاكالسليمانيةفيسياسيًاحاكمًاكانالذي"سون"منبتشجيع

وتوجيهها.ةالجريد

الثانية:الزجمة

ئيمان"تذكاريَأوللأكراد"الإِيمان))تذكار.بعنوانمجلداتثمانيةفيمخطوطتفسيروهي

.()البنجوينيزادالخواهرسعيدبنمحمدللملاوهو"كوردانومىبوقه

المشهورالعلامةأختوأمهاهـ،YAVسنةفيوالمولودالعراقشمالفيبنجوينإلىنسبة

التدري!فيعمل،الأختولدأبَزاد""خواهربلقبواشتهرالبنجوينيالرحمنعبد

.م1354معاوتوفيوالقضاء

ولم6رقمتحتالمركزيةبالمكتبةأربيلفيالدينصلاحبجامعةمحانوظالمخطوطوتنسيره

عامفيومؤرخ،سم25-الكب!هـ5026الاقطعمنصفحة217-أفيوهوبعديطبع

المتكلمينب!-ون!ضرهوطبعهتحاقيقهعلىيعملالتفس!هـمنهذاياتيفراللهولعلاهـ،351

والثاني،الأولالتغس!هـجزءانهذاصتوظهر،السعديبثعههـحسيزولدهبطبعهاهتموقد

انتهىوقد،صانحة0012صاءأبرستةفيسيقع3الث!إ!كاماو.أجزاءأربعةوالباشي

التنسهىيتصدركمابالعربيةوترجم!تهابال!ديةماتدمةوللتنس!!.اا039اعاتافس!طمنالمؤلف

الإِسا،مي.المعهدفيمدرص-وهوالمدهـسرمحمدال!هـيمعبداسثيخا!-إذت

فيهالثاني!ابزءالثلاث!-ءاتنهايةحتى3والعشرالخاصتضس!هـاص!ءفيهالأولوابسء

.الضهـ-واخا!-ابهـءالجاثيةسورةحتىالصثصهـ!5اخاد!ءتش!هـاص

فيأربيلسدينةفيااAAAسنةفيالمراسداللهلْيضسعديشيخحس!تالما،هووالمش!جه

.ارجهبهباسم:فةالم!ِاس!ديةابلبا---غ!طث!هأحد!-وهو.خانتاهمحله

وكويسنجقأربيلمنطضةفيالموجردةاسشعبيهَاالمدا!-فياطغرلةاوالدينيةدشاشهأكاط

كانتالتيالدييةالمدارسفي:التدهـ--بالِإمامةواشتغلسكتا-"يةوتر"خوشناووناحيه

إلىالريفهجرثم.د::!دكا-يةترآضهـهاالقر!!عددفي:مكثأ!بياسنهلفيةمنتثم

.الانمتاقاعدوهومساجدهاأحدفيإمائا:ع!-أا1479عاأشبيلأبَالمدينة
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عبارةوهي،مجلداتستةفيويقع،ال!ثريفةالنبويةالأحاديثترجمةأهمهامؤلفانوله

.ام949عامالستةبالكتبالصغيروالمعروفةجامعوشرحالبخاريصحيحشرحكتابعن

الخيامرباعياتوفرح.بالكرديةالكريمالقرآنوتفسيربالعربيةالشافعيالفقهوخلاصة

منوغيرهاالشعريةالقافيةوبنفسالكرديةإلىنظمًامزجمةالبرديةوالقصيدة،بالعربية

.الأشعار

الئالثة:الزجمة

الكوبيزادهجليمحمدللملاالكريمالقرآنأجزاءبعدداجزثثلاثينمنكاملتفسيروهي

محمدمسعود)الأستاذولدهلدىمحفوظةمخطوطةشكلفيوالتفسير(سنجقكوىإلى)نسبة

منالعديدلهوهوأديببغدادفيالكرديالعلميللمجمعرئيسًاسابقوزيروهو-زادهالجلي

.(المؤلفات

كباروهومن(ام439عام)توفيقليلةبأشهروفاتهقبلتفسيرهاللهرحمهمحمدالملاأتموقد

.عبدهمحمدبالثيخالمعجبينمنوكان،الأكرادالعلماء

عامبغدادفيطبعالأولالمجلد،مجلدينفيأجزاءثلاثةالآنحتىتمْسيرهمنطبعوقد

والثالثالثافيالجزئينتفسير)ويشملالثانيوالمجلد،كريمتهعنايةتحتوذلك،م1/191

.(عامبغدادفي)وطبعالكريمالقرآنمن

المطبوعالثالثالجزءوينتهيكو!"محمديلامهكورديفسيري"تهبعنوانوالتفسير

.عمرانآل:19الاَية!...كفاروهموماتواكفرواالذين)إنالاَيةحتى

الواثقبنأسعدمحمدالدينضياءبناللهعبدالدينجمالبنمحمدزادههوجليوالمترجم

عليهماللهرحمةجلىبكاكالمشهوراللّهعبدبنالجليالرحمنعبدالدينمجدبناللهعبدبالته

والوعظوالخطابةبالتدريسواشغل،سنجقكوىفيام392رجبفيالمولود،وبركاته

علمفيكالمصقولومؤلفاتورسائلمقالاتوله،الكتبعلكثيرةحواشيولهوالِإفتاء

اثماهد.وكتابالجديد"الكلام"سماهوآخر،القائد:بعنوانالعقائدفيوكتاب،الأصول

وهدايةلرابطةنورًافيكون.النورإلىإخراجهاتمامعلىيعينمنينتظرالتفسيرهذايزالولا

للدارسين.

الرابعة:الترجمة

للملاالقرآذتفس!!،الِإنسانحياةأيقورئان"فسيرىتهئينسانزيافيإتفيمبعنوان

()الحوادثىجابخانهمطبعةعنبغدادام819"الأربيلي"الثهفيضصعديشغحسين
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صفحة.34فيمقدمةوللتفسير141الآيةحتىالبقرةوسورةالفاتحةسورةفيها

2315(-)17قياسمنصفحة002فيام729عامالسليمانيةفيوطبع:الثانيالجزء

الطبع.تحتالتفسيرباقييزالولا،البقرةسورةمن252الآيةإلىتفسيرهفيوصل

89عامبغدادفيطبع:الثالثالجزء tأكمل5023(-)17قياسمنصفحة167فيام

.عمرانآلسورةمن29الآيةإلىانتهىثمالبقرةسورةتفسيرهفي

منفسرثموالعشرينوالتاسعالثلا4لينالجزءففسرالكريمالقرآنآخرمنللتفسيرعادثم

تفسيرهمنعليهحصلتوما،علميإليهوصلماهذا،التحريمسورةحتىالمجادلةسورة

.جديدةأخرىأجزاءطغولعك

دثرولمدةالأربعينياتفيتصدركانتوالتيلاويز""كهمجلهَفيمقالاتلهظهرتوقد

.!(القرآنتفسيرأي-قورئانفسيريته9بعنوان،متتاليةسنوات

بزجماتالخاصةمجموعتهفيالمخطوطةهذهمنمصورةبنسخةيحتفظ)والكاتب.بالكردية

كرديةبلغةالتفسيرهذاكتابة)عادةمحاولةوهناك.(المختلفةباللغاتالكريمالقرآنمعافي

بريطانيا.فيالأكرادالدارسينمجموعةمنحديثة

الخامسة:الترجمة

إمامًاويعمل،بالسليمانيةحلبكةفيويقيم،البريسيعزيزملابنعثمانللملاتفسير

.16،17،23،25،26الأجزاءعلىتفسيرهمنالكاتبحصلوقد،الشافعيلمسجد

.الآنأكتملقدالتفسيريكونوأنبدولا

السادسة:الترجمة

ن!ضروقد،ببغدادالكرديةالهيئة،العراقيالعلميالمجمععضووهوخالمحمديللملا

.خال"!تفسيري:عنوانتحتالتفسيرهذامنجزئينالآنحتى

فسر5023(-)17قياسمنصفحة921فيام969عامبغدادفيطغ:الأولالجزء

السابعة:الترجمة

المشهورمحمدالكريمعبدللملاوهيأجزاءسبعةفي!نامىتفسير9بعنوانوهي

الدينوعلومالعربيةاللغهَعلومدرساهـ،323عام"تكيه"قريةفيالمولود،بالمدرس

والفارسية.والكرديةبالعربيةكثيرةمؤلفاتولهتقاعدهحتىحياتهطوالبالتدريسوعمل
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وكلها،الطبعتحتوالسابعالسادسوالجزئينأجزاءخمسةبالكرديةتفسيرهمنظهروقد

هو:والناشر.للطباعةالحريةبدارام829-8191-8591أعوامفيبغدادفيطبعت

قياسمنصفحة2855مجموععلىاشتملتالخمسةوالأجزاء،دافيالقرةعلى!د

نسخة.آلافخمسةمنهاوطبع24(-)17

اليانوروحالرازيللفخرالغيبومفاتيحوالقرطبيبالبيضاويتفسيرهفياستعانوقد

باللغةالتفسيرمنأيعلىتسفيرهفييعتمدلموهوللألوسيالمعانيوروح،الدينلشهاب

ذكرها.السابقالكردية

عبدوالغالناشربتوقغواحدةصفحةفيمقدمةثمبتوقيعهصفحتينفيوللتفسيرمقدمة

عمرهفياللهأطالوالثمانينالثالثةعلىشارفوقد،المعدودينالعراقعلماءمنالمدرسالكريم

الِإسلامين!ثاطهيمارسزالوماببغدادالجيلانيالقادرعبدبمسجدبحجرتهولقيم،بهونفع

باللغةمكتوبةكلهاالسابقةوالتفاسير-بغداد-الكرديةالهيئة-العربيالعلميالمجمعفي

بالعربيةالكريمللقرآنتفسيرألهأنكما،الحديثالكرديوالهجاءالعربيبالحرفالكردية

."القرآنتفسيرفيالرحمن"مواهب:بعنوان

هوامش:

خورشيد.حمهفؤاد،للهجاتهاالجغرافيالتوزيع،الكرديةاللغة-ا

الملامحمدترجمة،أحمدمظهركمالالدكتور-الأولىالعالميةالحربسنواتفيكردستان-2

.ام779بغداد،الكريمعبد

مطبعة،بغداد،سعديشيخحسينلامه،دانه،قورئانفسيرىتهئينسانزياني-3

م.039I،الحوادث

،بغداد،الاعظميسلمانمطبعة،زادهجليكوبمحمديلامه،كورديفسيرىته-4

Ml?.

دار،ىجابجانه،مدرسالكريميعبدلامه،بيروزبورقورئانيناميفسيريته-5

.ام089بغداد،الحرية

.ام839بغداد،المدرسمحمدالكريمعبد،والدينالعلمخدمةفيعلماؤنا-6

7891.7.- .R .V Weeks, Muslem people, a world ethnographic survey, .U .SA
8291.8- Arabia February

7891.9.- Readers digest library of modern knowledge, London

.F .M Voegelin, New01كا.3.ح,- Classification and index of the world' s languages

07791York
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الإسلاملأمةونداءخاتمة

لخلقهو!حرةهدىًوجعله،عوجًالهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلالذيدثهالحمد

وعلىالأمينالهاديمحمدسيدناالنبيينوخاتمالمرسليناشرفعلىوالسلاموالصلاةأجمعبن

عليهنزل.مبينعربيبلسانالرسالةوبفَغالأمانةأدى،الدينيومإلىوتابعيهوصحبهآله

للعالميبلغوهأنيتولونهالذينوندب،كافةللخلقالكبرىاللهآيةوهوالعظيمبالقرآنالوحي

هذهبحقللقيامدعواالذينالمؤمنينإلىبهاعهدأمانةفهو.قدرتهمإليهاتصلوسيلةبكل

أَنزَلامِنَمَاَيَكتُمُوِنَإنائذِينَ:تعالىنقال.سبيلاذلكإلىاستطاعوامابالتبلغالأمانة

لَبعِنُوتَأوَيَفعَنُهُغالئَهُيَفعَهُمُأُؤلبكَأقكِنَئيفِىلِ!ئَاسِمَابَئئهبَغدَمِنماوَأفُدَىأنجَيئتِ

(951:لبقرةا)

الأداءأحسنالأمانةفأدىوحيمنعليهأنزلماوالسلامالصلاةعليهالأمينبلغناوقد

للبشريةبعثةهيإنمالمج!هوبعثتهالغراءال!نًةفكانتوقولهبفعلهووضحهاالرسالةبينكما

جمعاء

أَ!زًاَلنًاسِوَصنذيمورلبِهنلمجثِ!بملِلئاسِأَزسَفئكَإلَأص!فًةوَمَاَ:تعالىقال

لَايَغلَ!وتَ

ern:)سبأ

جمَيحًارَشولُألئَهإ!خألاصُىإقيهأَئفَاتُل:نعالىوفال

(851:عرافالأ)

آياتمنآيةوهذهمختلفةبألسنةيتكلمونالمختلفةالأمممنعربوغيرعربٍمنوالبشر

وجل.عزالله

وَاَلْؤَنِكُرأنأَقمِنَنِ!تموَاخنِنَفوَاَلأَزضِاَلئمَمَؤتهـحمثءَاشَهِءخَتقُ:تعالىقال

(22:لروما)ينَللْفَدٍلَأَيئيلِكَذَفِى

الناسفخلقالبالغةوحكمتهوجلعزاللهإرادةولكنهاواحدةأمةالناسلجعلاللهشاءولو

والسلامالصلاةعليهالرسوليكتفولم.متباينةوألسنةعدةوقبائلوشعوئامختلفةألوائا

الحينذلكفيحولهمنالمعروفةالأممداعيًاالرسائلكتببلفقطلقومهوالتبيينبالبلاغ

وعليه.مصرفيالقبطعظيموإلىالروموقيصرالفرسوكسرىالحبشةنجاشيإلىفأرسل
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نصدعوأنعربوغيىعرلًاجميعًاللأمموالتبيينالتبليغبواجبحسنةاشغرسولفيلنافإن

ئَضفئنزَتِبنمِنأُنزِلَافثَمَاَبَقِغاَؤَسُولُيأَيها:تعالىقالالكريملرسولهوجلعزًاللهبأمر

(76:ئدةال)يًةُرِسَابقَغْتَفًاتَفْعَلْ

.آيهْ"ولوعني"بئنوا:فاللهرسولوقال

الكريماللَهكتابعلىللتعرفتحتاجفهيجمعاءوالبشريةكلهالعالمهوالعملوحقل

ورضوانه.رحمتهفيوالدخولبنورهوالاهتداء

البشرنبلغهبأنالعالمينربوأمرنا،مبينعربيبلساننزلقدالكريمالقرآنكانو)ذا

عالمي.وإسلامعرببترآن:هيالمطروحةالمعادلةنإن.كانة

الذيالِإيمانذلك،القويةالإيمانبدفعةينتثرالإِسلامكانالإِسلاميةالدعوةصدروفي

كانتحتىعاممائةالدعوةظهورعلىيمريكدفلم.النبوةبنورعطرًاعبقًايزالماكان

يصاحبوكان،شرقًاالخهروراءوماالهندوبلادغرلًاالأندلىفيتسمعالمسلمينخيلسنابك

أشواطًااخرىاممقطعتكما،الأممفتعربت،العربيةللغةموازئاانتشارًاالإِسلامانتثار

.القرآنلغةفهيالِإسلاممنالعربيةبأنإيمائا،التعربفيمختلفة

موسىأنوقيل،شاقوجهدطويلوقتإلىيحتاجبلوضحاهاعشيةبينيتملاوالتعرث

وللفرسبالعربيةيمينهعنللعربفيفرهااللهكتابمنالآيةيقرأكانالاسواريسياربن

تصلالتيالأداةهيفالعربية.للهجرةالثالثالقرنفيذلكوكان،بالفارسيةيسارهعن

وسيلةعننبحثأوالدعوةتتوقفأنفإماالأداةفُقدتفإنوالُئنَةالكتابفهمإلىبالمسلم

تعلمإلىالسبيلنجفسهيجدأنالعربيةيعرفلامنوعلى،العربيةيعرفلامنبهانبفغ

ابنوقال(دينكممنفإنهاالعربية"تعلمواعنهاللَهرضيالخطاببنعمرقالوقد.العربية

فرضوال!ةالكتابفهمفإن،واجبفرضالعربيةومعرفة،الدينمنالعربيةان9تيمية

تفسيرهيللتبليغوالوسيلة."واجبفهوبهإلاالواجبيتملاوما،بالعربيةإلايفهمولا

غيرلغةآلافسبعةبنحواللغاتعلماءبعضقذَرهاوقدجميعًاالبشرلغاتإلىوالسنةالكتاب

واتبليغالبيانواجبلضخامةمدركوننحنفهل،اللهجاتمنالآلافعثرات

والتفيم؟

يتوقفلىبينما،اللغةبحاجزباصطدامهاالإسلاميةالدعوةتتوتفأنالمعقولغيرومن

منالسابعةالشةفيبالدعوةانتقلبلفقطللعربالتليغعندوالسلامالصلاةعليهالرسول

اللغةتكنولى.والوفودالرصائلبإرسالالعربيةالجزيرةخارجالمحيطةالأممإلىالهجرة
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الفارسيةيُحسنكانمنومنهموالمحبريةكالسريانيةاللغاتتعفمعلىأصحابهحثبل،عائقًا

والحبصصية.والرومية

للناسولفسرونيثرحونالدعاةكانالعجمبلادإلىالأولىالإِسلامدخولمراحلوفي

علىنفسهاتفرضوالعزةالقوةموقعٍفيالوفَذلكفيالعربيةاللغةكانتبينمابلساخم

الجديد،الدينلغة!نهاعنفضلاالعلومولغةوالأدباءالدواوينلغةفأصبحت،الأمم

الإِسلاميةالدولةعرىوقفككتالِإسلاميةالخلافةسقطتأنوبعد.تسودأنلهابدلافكان

الأمةأعداءمنالمتربصينأيديفيسقطتماصعان،مختلفةدويلاتواصبحت

علىالسبلب!ثشىعملواللأعداءرئيسيينهديخنالعربيةواللغةالِإسلامفكان.الِإسلامية

دولاًالشرسةالهجمةهذهمنالواحدةالِإسلاميةالدولةوخرجت،وإضعافهمامنهماالنيل

يوهنماعليهاوادخلوحدتهاوضاعتالإِسلاميةوثقافتهاالعربيةلغتهاضعفتوقدعديدة

فيينتشرونمسلممليونومائتيألفنحوالآنالمسلمونويبلغ.إسلامهاعنويبعدهادينها

أصلمنمربعكممليون37بالمعمورةلقدرمساحةربععلىتزيدالعالممنمتوسطةمساحة

حكوماتتحتاقلياتشكلعلىالمسلمينثلثويعيش.اليابسةمنمربعكممليون136

نصيبًامنهاكلنالتدولة54فيالباقيانالثلثانويعيش.يهوديةأومسيحيةأووثنيةأوشيوعية

.والطعناتالجراحمن

تسودحتىالمختلفةاللغاتفيالتفسيرمنمندوحةفلاللمسلمينوالبيانالتبليغأردناوإذا

العربيالقرآنيوالنصللتفهيممرحلةالمزجمةفالتفاسير.التعريببواجبونقومالعربيةاللغة

هذهالتبليغمهمةأننلاحظهناومن.بهللتعبدوالصدورالقلوبفيالمحفوظالأصلهو

ورصدوتوزيعهوطبعهلسانبكلوتفسيرهالكريمبالقرآنللعنايةعالميةقرآنيةمؤسسةإلىتحتاج

الجيدةبالتفاسيردليلوإصدار،العالمبقاعشتىفيوالطبعاتوالتفاسيرالترجماتمنيظهرما

حاجاتودراسة،قضائيًاالفاسدةللترجماتالناشرينوتتبعالفاسدةالترجماتمنوالتحذير

عمليةوهيالمختلفةالتفاسيرترجمةلمشاريعالأولوياتومعرفةالجيدةالتفاسيرمنالمسلمين

المؤتمرمنظمةعنالعالميةالمؤسسةهذهتنبعأنويمكن.كثيرةعواملفيهاتدخلدقيقة

وأنالإِسلاميالعملنشاطاتشتىفيكثيرةومنظماتأجهزةعنهانبثقتوالذيالِإسلامي

عنه.والدفاعالكريماللَهكتابخدمةفيالأعضاءالدولالقرآنيةالمؤسسةهذهتمئل
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ئله:ووسا،فهاهدأ،وعلمشرا

الدولجميعيشملونشاطعالميطابعذاتهيئةهيالكريمللقرآنالعمالميةالهيئة

العواصمإحدىفيمقرلهاويختارالاعتباريةالثمخصيهَلهاتكونوأنوغيرهاالِإسلامية

وأنالأخرىالإِسلاميةالعواصمفيفروعلهايكونأنعلىالعربيةتتحدثلاالتيالإِسلامية

منظمةفيالأعضاءالإِسلاميةالهيئةهذهتمثلأنعلىأساسينظاملأحكاموفقًانشاطهاتباشر

وتوزيعهاالمزجمةوبتفاسيرهبهوالعنايةالكريمالقرآنخدمةموضوعفيالإِسلاميالمؤتمر

التفاسيرترجماتإصدارلمشاريعخطةورسماللازمةالعلميةالدراساتوإجراءعنهوالدفاع

ا!يحة.

يترجملاالكريمفالقرآنالكريمالقرآنترجمةأقولولاالتفسيروترجمةدائمًاالتفسيروأقول

قال.عوجذيغيرعربياقرآنانزلولكنهاعجميةبلغاتلانزلهاللهشاءفلو،لهينبغيولا

فص!ت.44!وعربيعجميأأآياتهفصلثلولالقالواأعجميًاقرآنًاجعلناه)ولو:تعالى

تفاسيرلناتركوابل،معانيترجماتولاالكريمللقرآنترجماتالصالحالسلفلنايتركولم

والقرآنبالقرآنالقرآنبتفسيريبدأمثلأبالمأثورفالتفسيرمحكمةدقيقةوقواعدوشروطاصوللها

أخرىاقسامهناكأنكماالتابعينعننقلوماالصحابةأقوالمننقلب!اوالتفسيربالحديث

ذكرها.مجالهذالي!للتفسير

والموهبةالنيةوسلامةالاعتقادوصحةالتوحيدهوشروطهاوأهمشروطًاللمفسرينأنكما

اللغه.وعلومالكريمالقرآنعلوممنالتمكنعلىعلاوة

وقرطاسقلمعندهمنلكلالأمرتركبلمعانيهمترجميأوالقرآنلمترجميشروطًانجدولم

الكلم.محرفيمن

أولىهوالصالحالسلفعنتوارثناهوالذيمفسريهوشروطثروطهالمقننفالتفسير

ولتبلغالعربيةيعرفونلاالذينالمسلمينشعوبمنالهدايةنورإلىظامىءكلإلىبالترجمة

أيدينا.بينالذيبالنورالمسلمينغير

لمفسرينالجيدةالتفاسيرمنالمئاتبلالعشراتالمختلفةالِإسلاميةالشعوبعنورثناوقد

والتاتاريةوالتركستانيةوالبنغاليةوالأرديةوالتركيةكالفارسيةالمسلمينلغاتشىفيمعروفين

ترجماتوليسالمسلمينبلغاتمترجمةتفاسيراورثناأقول.المسلمينلغاتمنوغيىهاوالكردية

فيقالإمن،الكريماللهلكتابللتعرضوأهليتهكاتبهاقدرةولامعانيهاكئمنعرفلامعاني

.داوودأبوأخرجهالنار"منمقعدهفليتبوأعلمبغيرالقرآن

-186-http://www.al-maktabeh.com



منغيرهموالمئاتالمَاديانيخاناللهظفرمحمدأوسالجورجأومراتثىلودفيجفأين

كالعلمالمفسرينشروطمنوالصليبيينوالقاديانيينوالمبشرينوالمستشرقينواليهودالرهبان

القرآنبعلوممعرفةومنالقراءاتوعلموبديعوبيانومعانوصرفنحومناللغةبعلوم

وعلموالمبهمالمجمللتفسرِالمبينةالأحاديثمنوالصحيحوالمنسوخوالناسخالنزولكأسباب

هؤلاءقلوبفيالتوحيدأينهووأمرَذلكمنالأدهىبلالأصولوعلمالاشتقاقوعلمالفقه

المعاني؟وترجماتالقرآنترجماتأصحاب

الفاسدةبالترجماتيحاربالكريمالقرآن..المسلمونأيها9مدويةعاليةصرخةوأقولها

الفهمسوءفبسببالِإسلامالناسحاربفإذا"العالملغاتكلفيالمضللةالقاديانيةوالتفاسير

.والأجيالالعصورمرعلىالزجماتهذهكونتهالذي

.الكفرةبأيديالمضللةوالتفاسيرالفاسدةالزجماتثغرةومنيؤتىالِإسلامإن

هيوهذهاللغاتكلفيالصافيةالجيدةالتفاسيربتيسير،الثرهذاوقفمنمندوحةولا

الكريم.للقرانالعالميةالهيئةمهمة

:الأهداف

بلسانها.أمةكلجمعاءالِإسلاميةللأمةبتفسيرهالكريمالقرآنمعانيتبليغ-أ

المسلمين.لغه!بتفسيرهالكريمالقرآنمعافيتبليغ-ب

علمًالهممثهودعلماءمنصحيحًاحديثاتفسه!االمختلفةباللغاتالكريمالقرآنتفسير-جى

ودينًا.

أهلها.إلىلتوصيلهاالسبلبكلونثرهاوتوزيعهالسانبكلالكريمتفاس!هـالقرآن-د

الِإسلاميةالشعوبعننيابةالكريماللهبكتابوالعنايةعالدفابدورالهيئةتقواهـ-

يخصماكلفيالأعضاءالِإسلاميةالدولباسمالتحدثحقوها،الهيئةفيالأعضاء

الكريم.القرآذ

الرصدخلالهامنيتمالمختلفةالعواصمفيالكريمللقرآنالعالميةللهيئةمراكزإقامةو-

والدراسة.يعوالتوشوالطي!

ترجماتمنالكريمالقرآنعنوكتبصدرمابكلفيهايُحتفظكبيرةقرآنيةمكتبةتأسضرهـ-

والباحثين.المهتجمينخدمةفيلتكوذالعاولغاتوتافاس!هـبكل

إصداروكذلكلها-علميإصلاميتقسسمذ4ِللزجماتودليلشاملةبيبليوغرافياإضدا!-ح

دورية.لرة
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الوسائل:

يلي:بمايقومالإسلاميةوالأقلياتاللغاتلدراسةقممتكوين-ا

علىوالتعرف،لغةبكلالمتكلمينوأعدادالمسلمونيستعملهاالتيا!اتدراسةأ-

الثناثيةاللغاتذاتالإسلاميةالشعوبوأعدادانتشارهاومناطقالمتفرعةاللهجات

.والمتعددة

التفاسيرتيسرمدىعلىوالتعرفالمختلفةالدولفيالمسلمةالأقلياتاوضاعدراسة-ب

لديهم.الفرآنية

امكانيةومدىالإسلاميةللشعوبوالاقتصاديةالئقافيةالأوضاععندراساتاجراء-ب

منعاليةنسبةمنتعافيالأفريقيةالشعوب)بعضالمطبوعةالتفاسيرمنالاستفادة

الطبعقيمساهمتهاإمكانيةومدىجيل(بعدجيلًاشفولًاالتفاسيرتتناقلفهيلذاالأمية

غالبًا.تقرألاالمجانيةفالكتبال!ثرائيةالقدرةعلوالتعرفوالترجمةوالتوزيع

يلي:بماويقومالأبحاثقسم-2

الن!ثردورعلوالتعرفالعالمأنحاءشتىفيالتفاسيرترجماتمنيصدرماكلرصدأ-

اتجاهاتها.ومعرفةوالمترجمين

عنها.تقاريروكتابةالموجودةالتفاسيروتقييمفحص-ب

.الفاسدةالترجماتمنوالتحذيرالجيدةبالتفاسيردليلإصدار-بر

والرصد.والتبليغالترجمةأعمالكلعننشرةإصدار-د

تفاسيرترجماتعنبيبليوجرافياواستكمالالآنحتىالصادرةالبيبليوجرافياتدراسةهـ-

والشفوية.والمخطوطةالمطبوعةالكريمالقرآن

في)كالمنتخبالمخلفةللغاتالزجمةعندأساسًاليكونمناسبعربيتفسيرانتخابو-

الأزهع.لجنةقررتهاالتيالتفسيربقواعدالالتزاممع،التفسيرمثلاً

باعدادالخاصةالعلميةالدراساتحسبوذلكبالترجمةالخاصةالأولوياتتحديدز-

هذهإستفادةامكانيةومدىدقتهاومدىترجماتمنلديهاماوعددولغاتهاالشعوب

التيالعواملمنذلكوغيرللعربيةالشعوبهذهمعرفةودرجةأخرىلغاتمنالشعوب

.الأولوياتتحديداعتباراتفيتوضع
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القدراتحسبتنفيذهيمكنومامسلمشعبولكلسنةلكلالترجمةمشاريعتحديد!-

للهيئة.والماليةوالعلميةالبشرية

التنفيذ.ولمدةالمقدمةالمثاريعحسبللترجمةأقسام)قامة-ط

يلي:ماومهماتهاالقانونيةالإدارة-3

تحتاجالتيالمختلفةللزجماتتقييممنوالأبحاثالدراساتأقساممنماتتلقاهدراسةأ-

قانونثا.مؤلفيهالملاحقة

تراها.التيبالسبلفاسدةترجمةأيإصدارلإيقافالمناسبةالطرقاختيار-ب

ملاحقةوالتحريفوالشويهالإساءةتعمدهميثبتالذيوالناشرينالمؤلفينملاحقة-ب

الجزئية.هذهفييمثلهامنلهاولابدالإسلاملأمةالكريمالقرآنفحقوق،قانونية

المسلمين.غيىوملاحقةالمسلمينمنالتفسيرترجمةأوللتفسيربأهلليسهومنمغد-

والتوزيع:الطبع-4

الدوللتجمعاتمتوسطةمراكزفيوأفريقياآسيامنكلفيللطباعةمراكزتأسيسأ-

المترجمة.التفاسيرمنالمطبوعتوزيعمعهايسهلالِإسلامية

دراسةبعدالمعتمدةالمشاريعحسبتفاسيرمنالترجمةأقسامبهتقومماوتوزيعطبع-ب

.الأولويات

يصعبوالتينحتلفةسياسيةضغوطتحتالواقعةللأقلياتالتوزيعسبلعلىالتعرف-بر

اليها.الوصولاحيانا

5-المكتبة:

هذاالشفويةوتسجيلالمخطوطةوتصويرالمطبوعةوالتفاسيرالترجماتكلجمعومهمتها

.الأبحاثبهذهيتصلوماوالأقلياتوالشعوبوالترجمةاللغاتدراساتتحتاجهماعلىعلاوة

إلى:المكتةتقسيمويمكن

:المخطوطاتمكتبةأ-

لحينالمختلفةباللغاتالقرآنيةللتفاسيرالنادرةالمخطوطاتعلىالمحافظةهومنهاوالغرض

الدارسين.قبلمنمراجعتهابعدوذلك،المدروسةالأولوياتحسبوذلكطباعتها
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المطبوعة:التفاسيرمكتبة-ب

الكريمللقرآنالتفاسيرترجماتمنالآنحتىطبعماكلجمعفيتتخصصمكتبةوهي

نسخةعلىوالحصول،العالمبقاعشتىفيمنهايصدرماكلومراقبةاللغاتبكل

والتقييمللهيئةالرسميالرأيلِإصداروالتحقيقالدراساتأقسامعلىعلاوةطمكتبة

لها.العلمي

:التسجيلاتمحتبة-جى

تدونلموالتيالقبائلبينتنتثرالتيال!ضفويةالتفاسيروتجمعتسجلالتيالمكتبةوهي

صورةفيلتدوينهاالفرصةوتوفيرالضياعمنعليهاللمحافظةوذلك،الآنحتى

مكتوبة.

:النثرة6-

التيكاللغاتالمترجمةالتفاسيربموضوعالمتعلقةبالدراساتتهتمشهريةثرةإصدار

والكتابات،الِإسلاميةوالأقلياتالِإسلاميةوالقبائلوالشعوبالمسلمونيتكلمها

.آخرهإلىالمختلفةباللغاتتظهرالتيالإِسلاميةوالدراسات

7-التمويل:

تدفعهمامعتتناسببحصصالِإسلاميالعالمموتمرفيالأعضاءالِإسلاميةالدولتساهم

والمنظماتالكريمللقرآنالعالميةالهيئةبينالتنسيقيتمأنعلى،عنهاالمنبثقةالأخرىللمراكز

الهيئة.أهدافتخدمالتيالمجالاتفيالعاملةوخصوضاالأخرىالِإسلامية

الكثيرفهناكفراغمنتبدألنتكوينهاحالفيالكريمللاقرآنالعالميةالهيئةأنأعنيهوما

.البناءعليهيرتفعأساسًاتكونأنيمكنالتيالِإيجابيةوالأعمالالمشكورةالجهودمنالكثير

الِإسلاميالعالمرابطةبهتقومماالحصرلاالمثالسبيلوعلىالمشكورةالجهودهذهفمن

عديدةلغاتفيوتفاسيرهالثريفللمصحفوتوزيعطبعصانكريمالقرآنشئونوإدارة

القرآني.النورلتبليغطيبجهدوهو

يطبهفما.الهجريالقرنلهذابارزةعلامةيُعدالكريمالقرآنلطباعةفهدالملكومجمع

فيتفاسيرمنيطبعهوماالمعمورةأركانفيالريفالمصحفمنالنخملايينمنويوزعه

الكريم.الكتابهذالخدمةالهائلةالأعمالمنيعدبالملايينمختلفةلغات
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العروبةداروجهودأبادب!سلامالعالميةالِإسلاميةللجامعةالدعوةأكاديميةجهودوهناك

تحتاجمشكورةجهودكلهاوالأفرادالمنظماتمنوالعديدالشريفالأزهروجهودبلاهور

التبليغبواجبتقومواحدةعالميةقرآنيةهيئةمظلةتحتوالتجمعوالتخطيطوالزابطللتنسيق

مفصلةعلميةدراساتبعدمحسوبةوأولوياتمدورسةخططحسبالمختلفةاللغاتفي

أسلفنا.كماوحاجاتهمالمسلمينولغاتلشعوب

فيهاوتدخلالجليلالمشروعلهذاوهامةضروريةدراسةتعدوحدهاالأولوياتهذهودراسة

مدىعنمبسطةصورةالقارىءولِإعطاء.الأولوياتهذهتحديدمحاولةعندكثيرةاعتبارات

مجموعتينإلىالعملحقلتقسيميمكنناهذاالأولوياتموضوعدراسةوأهميةتشابك

أساسيين:

الأولى:المجموعة

شكلعلىيعيشالعددهذاوثلث.مليونومائتيالملياريبلغوعددهااسلاميةشعوب

.للاسلاممعاديةحكمونظمدياناتظلوتحتالأرضبىمنكبيرةمساحةفيتتنائرأقليات

:فئاتثلاثةإلىالمجموعةهذهتقسيمويمكن

عربية.وتفاسيرمصاحفإلىحاجةفيكانواوإنتراجمإلىحاجةفيليسواوهمعرب-ا

فأصبحت.جزئياتعريئاألسنتهاوتعربتمتفاوتةبدرجاتالتعريبدخلهاإسلاميةأمم-2

منكثيرعلىتشتملوغيرهاوالأرديةوالسواحيليةوالكرديةوالتركيةكالفارسيةلغات

العربية.المفردات

كمرحلةالعربيبالحرفلغاتهافكتبتلتتعربلسانهايسعفهالمالأممهذهبعضأنكما

وهذه.منهاكلنالتهالذيالتعريبهذامقدارواختلف.التعريبمراحلمنأولى

فحيث،شديدوبحرصبقَدَرتكونهناالزجمةأنإلاترجمةإلىبحاجةكانتوإنالمجموعة

التعريب.عمليةتعطلأوتؤخرقدأنهاإلاوالتفهيمالتبيينفيالترجمةتُفيد

عنوالتكاسلللقراخيداعيةتكونقدالث!عوبلبعضوهدايةتفسيرًانعتبرهاالتيفالترجمة

حدين.ذاسلاحًاوتكونالعربيةتعلم

إلىيحتاجذلكأنإلاالِإسلامداركلفيمسلمكلخياليداعبالتعريبحلمكانوإن

التيكالموجةمؤمنةقويةموجةإلىويحتاجوكتابهاومعلميهاالعربيةاللغةعلماءمنكثيرةجهود

واحد.آنفيوعربتفهدتالِإسلاميةالدعوةصدرفيانبثقت

-141-



الِإسلامعاىيعتديفإنماالعربيةعلىاعتدىومنالإِسلاممعركةهيالعربيةاللغةومعركة

إبانالعربيالمغرببلادفيحدثماذكرويكفي.ذلكغيرالمسلمينبعضظنوإن

الاستعمارأوقفوكيفالطليانيدعلىليبيافيالعربيةللغةحدثوماالفرنسيالاشعمار

وماليزياوتركياألبانيافيالعربيالحرفونبديلأفريقياووسطلضروَفيالأفريقيةالأممتعريب

كتبتالتيالأمممنوغيرهاوالغربيةالشرقيةوتركستانوالبنغالوتنزانياوالصومالواندونيسيا

بيدأوالخارجيالمستعمربيدأمرهاعلىمغلوبةإماعنهوتراجعتالعربيبالحرفلغاتها

حرفعلىالمشعمرحرففضلواالذينالمغربينمنالأممهذهأبناءوأعنيالداخليالمستعمر

الكريم.القرآن

لغاتهاعلىتأفيأيللعربيةوليس،العربيةتعرفلااممفيأقلياتفييعيشونمسلمون-3

قبائلفيوالمسلمونورومانياوبولنداوالتبتوكوريااليابانفييعيشونالذينكالمسلمين

وغيىهم.الزولو

الثانيةالمجموعة

تفاسيرإلىتحتاجالمجموعةوهذه.نسمةمليار504مجموعهاويبلغإسلاميةغيرشعوب

.القرآنهديولتأكيدالإسلامدينلتبليغمترجمة

علىمعينةتكونقدللزجمةالأولوياتسلمعملعندالذهنإلىتتبادرأسئلةعدةوهناك

وهي:الأولوياتهذهتحديد

المسلمين؟لغيرأمللمسلمينأولأالزجمةنوجهلمن-ا

منشيءوصلهمنإلىأولاًتوجهفهل،للمسلمينتكونالأولويةأنراينافإذا-2

؟الإِطلاقعلىتعريباييصلهململمنأم،التعريب

للثعوبالهكأجمةأولويةتكونوهل؟إليهانزجمالتيباللغةاتمحدثينالمسلمينعددكم-3

؟اجدىالسكانالكثيفةالِإسلاميهَ

ألاتعدادًاإسلاميةدولبأك!هـثلاث)المثرون(المنصرونيهتمأنمصادفةليستولعلها

ونججلاديش.ونيجيريااندونيسياوهي

علىأمنفيسياستايعيشرهل؟لهنترجمالذيالمسلمللشعبالسياسيةالحالةهيما-4

لكلممااستبدادبَحكمتحتأوتنصيرمحاولاتاوشايصيقهرتحتيقعام؟دينه

هنا؟الأولويةتكونولمن؟دينهعلىمرحليةخطورة
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جزئية--كاملةتفاسير؟نوعهاوما؟المسلمالشعبهذابلغةسابقةتاناسيرتوجدهل-5

عددها؟وما-وجودتها-صحتهادرجةوما

وكيف-الأميةانتثمارودرجة-التفسيرلهنعدالذيالمسلمللثسعبالثقافيالمستوى6-

بعدجيلاًالتفاسيرشغعوئًاتتناقلأفريقيافيالمسلمةالشعوب)بعض؟التفسيرمنيستفيد

.جيل(

مجانًاقوزعالتيفالتفاسير-الشراءعلىوقدرتهالمسلمللشعبالاقتصاديالوضعدراسة-7

الافرداهتماميزدادماغالبًارمزيبثمنولوبالمالشثزىالتيوالتفاسير-تقرألاغالبًا

بدرامتها.

تكاليف؟المترجمالتفسيرلهانعدالتيالمسلمةالدولةداخلللطباعةإمكانياتهناكهل-8

والنشر.الطباعةثمنتفوقأحيانًاالنقل

الداخل،فيالحالهوكماللطباعةتسهيلاتوجودلعدمالخارجفيال!رجمةطبعتإذا-9

وألبانيا--تنزانيا؟الإِسلاميالكتابدخولعلالدولةمنمفروضةقيودتوجدهل

مثلًا.وغيرهاوالصين-وروسيا

ألف02طبعناإذامثلًا؟الشعبتعدادحسبطبعهايجبالتيالمؤثرةالكميةهيما-01

البحر.لتحليةالسكرمنبقطعةألقىكمننكونبالأندونيسيةتفسيرمننسخة

سنواتسبعأوسنواتخمسكلالطبعيعادكأنالتأثير-ليستمرالتفسيرطباعةاتدورٍ-11

مثلا.

مقامتقومأنيمكنهاوهل؟المسلمالشعبهذايتكلمهاالتيالأخرىاللغاتهيما-12

؟مساعدًاعاملًاتكونالأقلعلىأو؟الأولىاللغة

أكه!؟لغويةعائلةصواحفةلهانقرجمالتياللغةهل-13

والترجمة؟التفسيرعلىقادرينلديهعلماءبوجودالمسلمالشعبهذايتمتعهل-14

الشعوبكبعضوترجملهتفسرالخارجمنعلماءإلىيحتاجأممثلاً(الهندي)كالشعب

وترجمة؟علمًانفسهعلىالاعتمادالمسلمالشعبلهذايمكنهلآخربمعنى؟الأفريقية

يحتاجأمللنشرالماليةقدراتهعلالاعتمادلهنترجمالذيالمسلمالشعبيستطيعوهل-15

؟الخارجمنلمساعدة

عننتسألأنفلنالهانترجمالتياللغةاختيارعندالاعتبارفيكلهاالأمورهذهوضعناإذا

والتبليغ؟الدعوةأولوياتسلمفيالأهماللغة
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النحوعلىبهاالمتكلمينعددحسبترتيبهايمكنانتشارًاالأكثراللغاتأنالمعروفومن

التالي:

البنغاليةاللغة-9الصينيةاللغة-ا

البرتغاليةاللغة-51الِإنجليزيةاللغة-2

الأندونيسيةاللغة-11الهنديةاللغة-3

الفرنسيةاللغة-21الروسيةاللغة-4

الإِيطاليةاللغة-13الأسبانيةاللغة-5

البيهاريةاللغة-41الألمانيةاللغة-6

الجاويةاللغة-15اليابانيةاللغة-7

الكوريةاللغة-16العربيةاللغة-8

اللغةكانتسواءكلهالعالممستوىعلانتشارًاالأكثرتعتبرلغةع!ضرلستةالجدولوهذا

لغيرهم.أملمسلمين

جدوليلزمنافإنهالإِسلاميةللشعؤبأولاًالعملتوجيهللأولوياتالدارسوناختارفإذا

انتثارهامدىحسبمرتبةالإِسلاميبالعالمالانتثارالواسعةالرئيسةاللغاتبأهمآخر

:الصورةبهذهحشِئذٍالجدوليكونأنويمكن

البشتو-31-العربية-ا

السواحيلية()عداالبانتو-41البنغالية-2

السواحيلية-51الهوسا-3

)أندونيسيا(يةالمادور-61البنجابية-4

لكرديةا-71لجاولةا-5

يةمهرلأا-81(ناضوليةأ)لتركيةا-6

لكشميريةا-91يةلأردا-7

لولوفا-02(ندونيسياأ)سالبهاا-8

يةيغورلأا-12لفارسيةا-9

يةلقرغيزا-22بيهةوزلأا-01

نيةلتركماا-32(ندونيسياأ)يةلسوندا-11

نيةلبالأا-42يةلبربرا-21

ينيةلتجرا-52

عدالعزيز.الملكجامعة-المطريخالداليدد.-الإصلاميالعالمسكانفيدراصاتعن"
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حسبالسابقالجدولمثلاللغاتجداولترشبعليختلفصاأنللدارسينويمكن

منتقللإماالمصادرهذهمنوكثيرالِإسلاميةاللغاتمنلغةكلفيالمتكلمينتعدادمصادر

حسابعلىشعبأعدادمنتزيدأواستعماريةتبشيريةلأغراضالإِسلاميةالشعوبأعداد

يبيندقيقجدولكتابةفإنلذا،معهاالتعاملتريداشتيالشعوبكفةلزجيحآخرشعب

التفاسيرلمعرفةاللازمةالدراساتعنفضلاًالهينبالعمللي!الِإسلاميةاللغاتانتثارمدى

أحاديهووهلالثعبهذافيالتعليمانتشارومدىصحتهاومدىشعبكللدىالموجودة

سابقاً.ذكرناهمماذلكوغيراللغةثنائيأم

دراساتمنالهيئةهذهتجريهأنيجبماتوضيحالسريعالسردهذامنقصدتوقد

وتفهيمتبيينمنالانتهاءعندالِإسلامىوغيرالأولىبالدرجةالِإسلاميأالعاتشملمتعددة

.الِإسلامرسالةالمسلمينغيرتبليغإلىوالانتقالالعالمينربليهابالمسلمين

العالمية.الهيئةهذهوأجهزةإداراتعليهتكونأنيمكنلمامبسطًاتخطيطًاوضعتوقد

هذاتفهيميكونوأنالمعمورةأركانفيبقرآنهاالتعريفإلىالِإسلامامةيوفقأناسألوالله

لاممنلِإخواننانفرلملمالدينيوملمسئولونوإنا.دعوتهمللعالمينوتفسيرهالكريمالكتاب

علينااللهبهمنبماواكتفيناالإِلهيالنورهذاالإِنسانيةنبلناإخوةنبلغلملم؟العربيةيعرفون

آية؟ولوبتبليغالقيامدونcالقرآنلغةالعربيةمعرفةمن
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